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RESUMO 

A pesquisa investiga o humor gráfico, em particular a charge e o cartum – 

textos caracterizados pela hibridez da linguagem visual-verbal, e sua contribuição na 

formação do leitor. Resgata as principais teorias sobre a comicidade em geral e 

verifica a presença desses conceitos nos textos de humor gráfico e como se 

articulam no processo de sedução do leitor. Fundamenta-se nos estudos de 

Umberto Eco sobre os produtos da indústria cultural e sua relação com a teoria 

literária e a estética da recepção.  Após analisar textos de humor gráfico, o estudo 

conclui que a tríade imagem-palavra-humor revela um sofisticado arranjo que 

permite ao leitor das charges e cartuns um exercício eficaz de produção de sentido, 

cooperando de modo singular para a formação do leitor reflexivo. 

Palavras chave: leitura – humor gráfico – charge  – cartum – comicidade – 

recepção – imagem.



ABSTRACT 

This research investigates the graphic humor, in particular the political cartoon 

and the cartoon, texts characterized by mixing visual-oral language, and its 

contribution in the formation of the reader. Recovers the main theories about the 

comicality in general and verifies the presence of these concepts into the texts of 

graphic humor and how they articulate themselves within the process of seducing the 

reader. 

Grounded in the studies of Umberto Eco about the cultural industry products 

and its relations with the literary theories and the aesthetics reception. 

After analysing texts of graphic humor, the study concludes that the triad, 

image-word-humor reveal a sophisticated arrangement which allows the reader to 

practice effectively the political cartoons and cartoons of production, of sense, 

cooperating in such a singular manner to the formation of a reflexive reader.  

Key words: reading - graphic humor – political cartoon -  cartoon -  comicality – 

reception – image.   
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1. INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa propõe-se a investigar o texto de humor gráfico, 

particularmente as charges e os cartuns, e seu potencial de contribuição na 

formação do leitor. O suporte original da charge foi a mídia escrita, o jornal impresso, 

mas, com sua evolução, ela extrapolou esses limites e adentrou (ou foi trazida para) 

o cenário escolar junto com outros gêneros textuais, entre eles a história em 

quadrinhos (HQ), com a qual compartilha o caráter verbo-visual. Tal como ocorreu 

com os textos literários, o humor gráfico tornou-se escolarizado, no sentido da 

apropriação pela escola de um gênero que não foi inicialmente produzido para ela 

(SOARES, p. 17). Como uma possível razão deste fenômeno, temos o fato da 

presença do código verbal nesses gêneros – embora essa não seja uma 

característica sine qua non para sua conceituação. Apesar do reconhecimento de 

que ler significa atribuir sentido a signos de linguagens diversas, tradicionalmente, a 

escola priorizou a leitura do código lingüístico, embora, desde o Século XVII, João 

Amós Comenius (1592-1670) apontasse a necessidade do uso de textos híbridos na 

educação, como o fez na sua Orbis Sensualium Pictus.  

A imprensa periódica brasileira teve início no período colonial com a vinda da 

família real, em 1808, vinte e nove anos antes do registro histórico da primeira 

caricatura em nosso país. Nos séculos seguintes, avanços significativos nas 

técnicas, recursos e, principalmente, na linguagem jornalística delinearam 

configurações peculiares da relação texto e imagem (MOREL; BARROS, 2003).  

O Século XX testemunhou a evolução técnica dos processos de impressão 

que garantiam a qualidade de reprodução das imagens e a sua gradativa inclusão 

nos livros de literatura destinados às crianças, sendo Monteiro Lobato (1882-1948) 

pioneiro nessa experiência. A adaptação do romance O Guarani, na coleção Edição 

Maravilhosa, em 1950 marcou o início da relação entre quadrinhos e literatura 

brasileira. Moya e D´Assunção(2002)  ressaltam que a trajetória dos quadrinhos no 

Brasil foi marcada por desconfiança dos educadores que, influenciados pelas 

pesquisas do psicanalista americano Frederick Wertham e autor do famoso livro 

Seduction of the Innocent (1954), acusavam os quadrinhos de causadores de 
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preguiça mental e distorções do idioma nacional1. No Brasil, essa polêmica adquiriu 

matizes políticas, religiosas e econômicas e foi analisada com profundidade por 

GONÇALO JUNIOR (2004) na obra A guerra dos gibis.  

O desenvolvimento da caricatura, como foram inicialmente denominadas  as 

charges, ocorreu na proporção dos avanços tecnológicos na industria gráfica que lhe 

agregaram divulgação e popularidade. Desde sua origem, a charge tem como 

característica essencial a crítica desvelada ao poder. Sua leitura potencializa um 

momento de reflexão sobre o cotidiano mediada pela argumentação satírica de 

imagens e palavras relacionadas. A contundência diferenciada da charge 

jornalística, que expressa de forma explícita o que outros textos, em virtude dos 

códigos éticos vigentes, argumentam cuidadosamente, é fruto da licença 

proporcionada por seu gênero textual, razão pela qual exagera o que diz, ampliando 

e carregando as características dos fatos e pessoas retratadas. A charge brasileira, 

com apenas dois séculos de existência, foi duramente reprimida pelo regime de 

exceção impetrado pela ditadura militar em 1964 e que durou duas décadas. Se com 

a censura imposta – que incluía a presença de censores nas redações e a 

necessidade de submissão dos textos e desenhos ao controle governamental – sua 

presença nos periódicos viu-se ameaçada, sua leitura na escola era inconcebível, já 

que a priori não se admite uma charge a favor do poder. Nada impediria que o 

governo militar permitisse ou estimulasse o uso de charges contra a “ameaça 

comunista”, por exemplo, mas talvez fosse mais prudente afastar a população desse 

tipo de texto, potencialmente perigoso nas mãos dos leitores. Já era bastante o 

esforço depreendido na fiscalização das letras de músicas e peças de teatro, campo 

fértil para o aproveitamento da ambigüidade verbal.

Com o fim do regime ditatorial militar e a gradual redemocratização do país 

através do voto (indireto, inicialmente, através do Colégio Eleitoral, e direto com a 

eleição de Fernando Collor, deposto em 1991 por denúncias de corrupção), o 

espaço da charge na imprensa ampliou-se significativamente. Os jornais de grande 

                                           
1  Os reflexos dessa publicação, que acusava os gibis de apologia ao crime e 

distorções de valores morais – é dele a insinuação da homossexualidade da dupla Batman e 

Robin, foram extremos: em pleno Século XX, milhões de gibis foram queimados em grandes 

fogueiras feitas em várias cidades americanas (MOYA, 2002, p. 49). 
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circulação e, gradativamente, toda a imprensa escrita passaram a contratar 

chargistas e o gênero, antes reprimido, popularizou-se. Isto pode ser evidenciado no 

crescimento do número de Salões de Humor realizados no país, que seguiram a 

trilha aberta pelo pioneiro Salão de Internacional de Humor de Piracicaba. Os 

governos, nas diferentes esferas, realizaram ou patrocinaram salões de humor, 

como a Bienal Internacional de Humor Sem Aids Com Amor (1997) e o 1º Festival 

Internacional de Humor DST & AIDS (2004) apoiados e realizados pelo Ministério da 

Saúde.  

Essa popularização das charges tem influenciado, inclusive, a criação de 

capas de revistas (Fig. 1) que se utilizam do mesmo estilo satírico e, através de 

montagens fotográficas e da computação gráfica, criam verdadeiras charges 

editoriais. Nesses casos ocorre uma eficaz parceria entre palavra e imagem, num 

apelo ao leitor através de uma argumentação cômica. Exemplos semelhantes do uso 

de imagens e palavras associadas ao humor podem ser vistos na publicidade (Fig. 

2).  

       

Figura 1
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Figura 2 

Como conseqüência da expansão da era da microinformática, iniciada na 

década de 1980, o surgimento da rede mundial de computadores, a Internet, 

proporcionou aos chargistas profissionais e amadores uma nova vitrine através da 

criação de web sites pessoais. Uma pesquisa realizada em 31/07/2008 no site de 

buscas Google com a combinação das palavras “charges” e “humor”2, restrita a 

paginas no Brasil e em língua portuguesa, resultou um total de 471.000 sites. 

Dentre os vários aspectos do valor da relação da criança com o texto verbal-

imagético, COELHO (2003) destaca o estímulo à atenção visual, à comunicação, à 

concretização de relações abstratas e à imaginação. Pesquisas realizadas por 

                                           
2 A palavra charge também é aplicada a conceitos científicos da física e química, 

razão pela qual incluímos a palavra “humor” a fim de que o resultado seja mais pertinente. A 

busca da palavra “charges” isolada resulta em um total de 1.320.000 sites no Brasil. Ainda 

assim, cremos que o total de sites da pesquisa serve para revelar a popularidade deste 

gênero em ambiente digital. 
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AMARILHA (1994) e HIGUCHI (1997) destacam a relevância desses textos híbridos 

e indicam a importância de se considerar o repertório prévio de leitura das crianças 

escolarizadas que contempla, preferencialmente, as histórias em quadrinhos. 

Amarilha (2006, p. 115), em particular, deteve-se em pesquisa específica, na qual 

investigou a construção do valor da leitura a partir do texto de charge. Considerando 

que o repertório de leitura da comunidade de leitores que compõem a escola 

constitui-se a partir de diferentes materiais – em função de seu trânsito nos diversos 

grupos sociais, a pesquisadora destaca a importância do “diálogo crítico entre o 

repertório que os alunos já trazem e aquele que se deve agregar a partir da vivência 

educacional” (AMARILHA, 2003, p. 117). O reconhecimento oficial dessa demanda 

pode evidencia-se, por exemplo, na inclusão de charges e tiras (quadrinhos) como 

“gêneros privilegiados para a prática de escuta e leitura de textos” nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, relativos ao ensino de Língua Portuguesa no ensino 

fundamental (BRASIL, 1998). 

Esse estudo será desenvolvido em três etapas. Na primeira, recuperaremos 

os conceitos tradicionais sobre o humor – entendido aqui como um termo que 

engloba todas as dimensões da comicidade e do riso – e sua evolução teórica, da 

antiguidade até sua abordagem nos estudos da contemporaneidade. Compreender 

os mecanismos do humor, como um campo mais amplo, dá-nos as bases para a 

compreensão das singularidades do humor gráfico. 

Em uma segunda parte, analisaremos as especificidades do humor gráfico, 

sua origem, seu processo evolutivo e principais influências. Analisaremos as 

diferenças e semelhanças que compõem as nuances de suas categorias mais 

conhecidas  e as articulações dos códigos verbal e imagético que realiza na sua 

constituição. Delimitaremos o estudo às modalidades: charge, cartum e caricatura. 

Estudiosos da área como FONSECA (1999), incluem ainda os quadrinhos e os 

desenhos de humor, os quais não serão abordados no escopo desse trabalho. 

Nesta parte também realizaremos uma recuperação do percurso histórico da 

charge e dos processos e contextos sócio-políticos envolvidos na sua gênese. 

Cremos que esse procedimento é fundamental para sedimentar a relevância cultural 

do humor gráfico e cooperar para a compreensão desse gênero textual. Mais do que 

recompor datas e nomes, preocupa-nos relacionar os fatores que influenciaram a 

construção do gênero caricatura (como eram conhecidas as charges) e de que modo 
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a comicidade e o riso de caráter satírico encontraram nesses textos um veículo para 

a sua expressão. Em nossa compreensão, os estudos a que tivemos acesso 

deixaram lacunas que essa pesquisa tentará preencher com respeito à evolução do 

que hoje denominamos humor gráfico. 

Na etapa final deste estudo, procederemos a uma verificação da 

manifestação da comicidade no humor gráfico e como o autor de charges e cartuns 

elabora e articula os códigos de forma a diferenciar esses textos do pragmatismo 

referencial. Recorremos aos estudos de ECO (2001) sobre os produtos de massa 

oriundos da indústria cultural e à contribuição que esse autor fornece à teoria da 

leitura semiótica, conforme discutidos, principalmente, na sua obra Apocalípticos e 

Integrados, na qual faz substancial referência aos quadrinhos. Em função da 

semelhança no uso dos códigos verbal e imagético nesse gênero, faremos uma 

apropriação e aplicação em nossa análise das charges e cartuns. 

Nossa análise busca evidenciar as possíveis contribuições do humor gráfico 

para a formação do leitor.  Como esse texto, que já circula na escola e no repertório 

de leitura dos alunos, seduz o leitor e que propostas lhe faz? Que articulações esse 

texto realiza em relação aos seus componentes verbais e lingüísticos de modo a 

propor uma experiência significativa de leitura?  

Nesse estudo, usaremos o termo texto no seu sentido mais amplo, como 

produção humana desencadeadora de sentidos. Não nos limitaremos, portanto, à 

concepção reducionista de texto como código verbal, visto que na charge e no 

cartum, muitas vezes, a palavra é prescindível ou adquire uma importância menor na 

construção dos sentidos. No que pese a importância da relação leitura e escola, 

procuraremos alçar a contribuição da leitura imagética ao patamar da discussão 

sobre a formação do leitor. Sobre a pesquisa na leitura da imagem se dedicaram 

autores como Lúcia Santaella, Umberto Eco, Roland Barthes, Sonia Luyten, Antônio 

Luiz Cagnin, Alberto Manguel, entre outros estudiosos. 

O corpus da pesquisa compõe-se de charges e cartuns presentes em 

diferentes suportes como: catálogos de trabalhos selecionados em salões de humor 

no país, coletâneas antológicas de humor gráfico, publicações autorais e sites da 

internet. Os critérios de seleção dos trabalhos, publicados entre 1976 e 2006, foram 

a qualidade estética (reforçada pelo caráter seletivo desses trabalhos nas 

publicações analisadas)  e a presença das categorias evidenciadas nas teorias 



7 

sobre o humor, tais como: o inusitado, o exagero, a paródia, a interferência de 

séries,  entre outras.  

Nossa premissa é que a leitura de textos de humor gráfico agrega valor ao 

processo de formação do leitor na medida em que, ao ler charges e cartuns, ele 

aprende a articular palavras e imagens e, em função do caráter cômico presente 

nesses textos, realiza associações mentais não convencionais proporcionando 

ganhos significativos na sua experiência de leitura.
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I PARTE 

O CONCEITO DE HUMOR 
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2. O TEXTO DE HUMOR 

Filósofo é o sujeito que descreve de ponta 

a ponta o infinito (DIRCEU, 1976, p.158). 

 A charge, como gênero textual, insere-se no campo maior dos textos de 

humor. Dessa forma, articula na sua concepção estratégias de produção da 

comicidade que procura provocar no leitor. Essas estratégias, apresentadas a 

seguir,  foram estudadas por vários pesquisadores oriundos das mais diversas áreas 

do conhecimento científico, tais como: psicologia, filosofia, lingüística, comunicação, 

pedagogia, artes, história e sociologia.  Essa variedade de abordagens reflete a 

riqueza do tema;  são muitas faces e ângulos a serem observados e cada 

pesquisador, logicamente, seleciona e enfatiza alguns destes aspectos, analisando-

os  segundo referenciais científicos específicos. O acercamento do texto de humor 

com uma postura transdisciplinar é importante a fim de diminuir o risco de uma 

abordagem reducionista e isolada. Aliás, essa é uma característica da herança 

positivista que ainda permeia a concepção vigente de educação: a 

compartimentalização do saber.  Promover a interligação entre essas ilhas do 

conhecimento é um grande desafio que se impõe, como nos alerta BRUNER (1997):  

Os livros são como cumes de montanhas que emergem do mar. Mas, 
conquanto possam parecer ilhas inteiramente separadas, são 
elevações ligadas por uma geografia submersa que é, a um só 
tempo, localizada e parte de um padrão universal. Assim, ainda que 
inevitavelmente reflitam um momento e um lugar, eles fazem parte 
de uma geografia intelectual mais geral (BRUNER, 1997,ix). 

Fazer um estudo de textos de humor requer uma compreensão dos aspectos 

lingüísticos e culturais e dos processos psicológicos envolvidos no ato de produção 

e leitura. Este trabalho apóia-se nas teorias que conceituam o humor  e os seus 

temas subjacentes, procurando relacioná-las com as especificidades do humor 

gráfico. O estudo é conduzido por uma preocupação constante com a formação do 

leitor, em virtude da presença desse gênero nos repertórios escolar e não escolar.  
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 Na era clássica, pensadores como Platão e Aristóteles discorreram sobre o  

humor.  Embora não tenhamos um conjunto de escritos que pudessem compor uma 

teoria do humor, vários textos coletados de escritos como Filebo e a República, de 

Platão, e a Arte Poética de Aristóteles, revelam como o tema da comicidade não 

pode ser ignorado por aqueles que estudam o pensamento humano.  

A recuperação histórica da comicidade no pensamento filosófico, 

caracterizada por repetições e diferenciações que permitiram a sua evolução, 

recebeu um tratamento meticuloso por ALBERTI (2002) em seu livro “O riso e o 

risível na história do pensamento” e dessa obra se origina uma parte considerável 

das referências das concepções da presente pesquisa sobre o humor em geral. 

Procuramos não repetir a metodologia utilizada pela autora, acessando cada fonte 

por ela investigada, mas, evitando o perigo de uma escrita parafrásica, tentamos 

organizar suas idéias principais em agrupamentos que refletissem semelhanças 

conceituais, além de acrescentar outras idéias não contempladas na obra analisada. 

2.1  O humor no pensamento clássico 

2.1.1 Platão e Aristóteles 

Platão concebia o mundo sensível, como uma cópia do mundo das idéias. A 

apreensão do mundo visível estava sujeita às especificidades da leitura realizada 

por cada indivíduo. A priori, sua realidade é ilusória. É um mundo falso, como o 

apresentado na trilogia cinematográfica Matrix. O mundo das idéias, ao contrário, é 

verdadeiro e puro. Dessa forma, Platão classifica a arte poética, e 

conseqüentemente a comédia, como uma segunda imitação, afastada dois graus da 

verdade, pois imita o mundo sensível. Além disso, a dualidade moral é uma 

característica fundamental no pensamento filosófico platônico. O verdadeiro prazer 

estético residia em apreciar a beleza da verdade. O belo não poderia ser dissociado 

do bom. O riso como expressão particular do prazer, não podia fundar-se numa 

concepção falsa. O conselho do oráculo de Delfos “conhece-te a ti mesmo” é 

incompatível com a situação ridícula do homem que pensa ser o que de fato não é; 

se rimos de uma situação como essa, estamos nos alegrando com uma mentira; 
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nosso riso baseia-se na falsidade e é, em decorrência disso, naturalmente 

condenável. 

Aristóteles, em seu texto “Das partes dos animais”, reconhece o riso como 

uma peculiaridade do ser humano.  Diferentemente do seu mestre Sócrates, ele 

ameniza o tom condenatório à comédia, reconhecendo seu aspecto filosófico 

quando comparada com outras produções, como a do historiador, por exemplo. A 

comédia, na concepção aristotélica,  representa o homem pior do que ele é, ao 

contrário do que acontece na tragédia e na epopéia que realiza a supervalorização 

das virtudes humanas condensadas no papel do herói:  

É também essa diferença o que distingue a tragédia da comédia: 
uma se propõe imitar os homens, representando-os piores; a outra 
os torna melhores do que são na realidade. [...] A comédia é, como já 
dissemos, imitação de maus costumes, mas não de todos os vícios; 
ela só imita aquela parte do ignominioso que é o ridículo. O ridículo 
reside num defeito ou numa tara que não apresenta caráter doloroso 
ou corruptor. Tal é, por exemplo, o caso da máscara cômica feia e 
disforme, que não é causa de sofrimento. (ARISTÓTELES, [s.d.], p. 
242, 246) 

 Para Alberti (2002), os escritores pós-aristotélicos foram marcados pelos 

conceitos acerca do humor elaborados na Arte Retórica e Arte Poética.  Entre os 

escritos produzidos encontram-se o Tratado Coisliniano, Da Oratória, de Cícero, e 

Institutio Oratoria de Quintiliano.  A evolução do pensamento sobre o humor revela 

uma categorização crescente no que diz respeito ao que produz o riso e os seus 

efeitos nos ouvintes. Em sua maioria, eles se enquadram no campo da técnica da 

oratória, expondo os recursos disponíveis ao orador e orientando o seu uso com o 

objetivo de alcançar o sucesso na argumentação. Percebem-se, aqui, indícios de 

uma abordagem utilitária do humor. O humor não teria um valor em si mesmo; ele 

deveria servir como recurso, uma ferramenta útil e descartável. Não obstante, fica 

evidenciado o poder simbólico e social do riso. 

 Dos documentos, embora não componham um conjunto teórico sobre a 

comicidade, podemos destacar algumas características comuns dos textos de  

humor. Essas características não são determinantes, no sentido de excluir a 

participação do leitor e seu contexto sócio-cultural na experiência estética, porém 

representam recursos comumente utilizados em sua elaboração ou ocorrência. Um 

fato pode ser cômico sem que haja uma intencionalidade causadora do riso. A 
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queda cômica, acidental, é o exemplo mais clássico. Em outros casos, como as 

comédias, a obtenção do efeito cômico é planejada, embora não haja a garantia de 

sucesso absoluto. As propriedades cômicas, descritas genericamente, englobam as 

diversas possibilidades de ocorrência, propositais ou não. 

A importância destes escritos da antiguidade pode ser facilmente conferida 

quando analisamos o pensamento sobre o humor nos últimos séculos. Não muito 

raramente, os pensadores modernos reafirmaram vários conceitos clássicos na 

elaboração de suas teorias sobre a comicidade. Descontados os contextos políticos 

e sociais e as concepções filosóficas de cada época, é fácil constatar que pelo 

menos alguma parte da essência do humor foi realmente apreendida na evolução do 

pensamento filosófico. 

  

2.1.2 Atributos dos textos de humor 

   

Apresentaremos a seguir, as principais características dos textos de humor, 

conforme os conceitos de diversos filósofos. Em vez de apresentar o pensamento de 

cada estudioso, como o fez Alberti(2002), preferimos apresentar uma síntese dos 

atributos, agrupando-os conforme a concordância detectada na análise de  cada 

proposição individual. 

2.1.2.1  A ausência do medo ou piedade 

Essa tem sido uma característica repetida por todos os pensadores da 

comicidade. Não conseguimos rir de alguém que tememos. Da mesma forma, não 

conseguimos rir do sofrimento de alguém que nos é muito querido. O riso ataca, 

expõe e desqualifica o seu objeto. A compaixão se opõe a estes pensamentos e 

sentimentos. Essa era a razão pela qual Platão não via virtude no que ri. Alegrar-se 

com o infortúnio do outro e rir da ignorância alheia era se opor ao verdadeiro prazer, 

o filosófico. Um episódio recente exemplifica de forma precisa o efeito de uma 

produção humorística em uma comunidade de receptores que se mostraram 
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incapazes de se desvencilhar da emoção: as 12 charges retratando o profeta 

Maomé envolvido em situações relacionadas a atentados terroristas publicadas em 

um jornal dinamarquês, o Jyllands Posten, em setembro  de 2005; essas charges 

foram republicadas em jornais de vários países da  Europa, como França, Noruega e 

Alemanha.  A publicação dessas charges provocou uma violenta reação do mundo 

árabe, e estremeceu as relações diplomáticas – a Arábia Saudita, a Líbia e o Kuwait 

fecharam suas representações diplomáticas na Dinamarca – apesar do pedido oficial 

de desculpas do Governo da Dinamarca.  Embora existam razões políticas 

subjacentes neste conflito, a principal razão para a resposta violenta repousava em 

um argumento religioso: no Islã, nenhuma representação de Maomé é permitida. 

2.1.2.2 O Exagero 

Foi Aristóteles quem apontou a ênfase nos defeitos exibidos pela comédia, 

que representa os homens piores do que são:   

Como a imitação se aplica aos atos das personagens e estes não 
podem ser senão bons ou maus (pois os caracteres dispõem-se 
quase só nestas duas categorias, diferindo apenas pela prática do 
vicio ou da virtude), daí resulta que as personagens são 
representadas ou melhores ou piores ou iguais a todos nós. [...] Por 
exemplo, Homero pinta o homem melhor do que é; Cleofonte, tal qual 
é; Hegémon de Taso, o primeiro autor de paródias, e Nicócares, em 
sua Delíade, o pintam pior. [...] A mesma diferença distingue a 
tragédia da comédia: uma propõe-se a imitar os homens, 
representando-os piores, a outra melhores do que são na realidade.  
(ARISTÓTELES, s.d.,  p. 242) 

O riso focaliza, expõe e exagera a deficiência humana, exterior ou interior. A 

tragédia, de forma contrária, exagera as qualidades do homem, mostrando-o melhor 

do que realmente é.  O humor é por natureza, enfático. Ele procura evidenciar 

detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas que constituem um traço 

característico do objeto risível. Não se trata do exagero como um fim em si mesmo, 

mas como recurso argumentativo. A intenção é chamar a atenção, revelar o que 

parece oculto, banal e simples detalhe.  
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2.1.2.3  O inusitado 

O sucesso de um texto humorístico reside na intensidade com que 

surpreende o seu expectador. Mesmo em um ambiente caracteristicamente cômico, 

como uma apresentação de palhaços no picadeiro de um circo, ou uma comédia 

cinematográfica, onde as pessoas esperam que algo inusitado vai acontecer e levá-

las ao riso, ainda assim são comuns as explosões de risos compartilhadas pela 

platéia. Se o fato humorístico ocorrer em uma circunstância não predisposta ao riso, 

como um orador em um auditório solene, dificilmente o público resistirá ao riso se, 

em um movimento brusco, este orador deixa cair sua peruca. Kant conceituou essa 

surpresa como uma expectativa frustrada. O entendimento, ao participar do jogo em 

busca da racionalidade, frustra-se e produz um relaxamento que atinge o corpo, 

gerando prazer.  Essa afirmação, entretanto, parece se identificar melhor com o 

humor dito non sense.  Os outros tipos de textos humorísticos frustram, mas não 

resultam em um vazio cognitivo; pelo contrário, há uma substituição de elementos 

que completa o sentido textual.   A expectativa traída é um dos recursos produtores 

do riso presentes na Retórica de Aristóteles e na obra De oratore de Cícero e 

consiste em “fazer esperar uma coisa e dizer outra” (ALBERTI, 2002, p. 49). 

 Quintiliano (apud ALBERTI, 2002, p. 66), cuja obra sobre o humor se insere 

nos estudos da retórica, também sugeriu que a comicidade das palavras consistia na 

“apresentação das coisas de uma maneira contrária à lógica e à verdade”; de outra 

forma, significando a enunciação de uma impossibilidade. 

O fator surpresa, imprescindível para a obtenção do riso, descrito no Tratado 

do Riso justifica-se porque  

[...] é preciso haver algo de imprevisto e de novo, além daquilo que 
esperamos atentos, porque o espírito suspenso e em dúvida pensa 
cuidadosamente no que advirá, e nas coisas engraçadas comumente 
o fim é inteiramente outro do que  imaginávamos, sendo disso que 
rimos (JOUBERT apud ALBERTI, 2002, p. 90). 

A constatação do absurdo, que naturalmente ocorre de forma inesperada no 

humor, é geralmente tratada como um atributo inseparável da comicidade    

Pelo menos desde Cícero – se não antes, desde o Tractatus 
Coislinianus –, o inesperado, a surpresa, a frustração da expectativa 
e a subitaneidade aparecem freqüentemente ligados ao advento do 
riso, como se fossem os principais “ingredientes” do risível. [...] Para 
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Hobbes, por exemplo, o atributo da subtaneidade é o traço distintivo 
da paixão do riso (ALBERTI, p. 162). 

Francis Hutcheson (apud ALBERTI, p. 141) se junta aos que defendem o 

inusitado como fator gerador do riso, explicando que o que nos faz rir é “a junção de 

imagens que têm idéias adicionais contrárias”.  Este atributo, aparentemente, foi 

acatado com unanimidade por todos os estudiosos do fenômeno humorístico. 

  

2.1.2.4  A metáfora 

  

Através da metáfora, o humor revela seus traços de literariedade, funde-se 

com a poesia, quando o sentido prevalece sobre o significado e o conotativo 

distancia-se do denotativo.  A metáfora cômica une propriedades comuns de 

elementos díspares. Não se trata aqui de disparates sem nexo nenhum, mas de uma 

argumentação lógica e fundamentada nas semelhanças que se sobrepõem às 

diferenças das figuras utilizadas nas comparações. Nenhuma característica isolada 

configura o cômico. Em outras palavras, não basta usar uma metáfora ou algo 

inusitado, para se obter o riso.  As metáforas podem expressar valores morais 

sérios, e o inusitado pode causar dúvida, medo, ou raiva. É preciso uma conjuntura 

de fatores para que uma situação seja cômica.  

A conceituação mais antiga de metáfora foi elaborada por Aristóteles (s.d., p. 

274) em sua obra Arte Poética: “A metáfora é a transposição do nome de uma coisa 

para outra, transposição do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou 

de uma espécie para outra, por via de analogia”. 

As metáforas deveriam ser utilizadas na arte retórica com muito cuidado, pois 

poderiam se tornar inconvenientes, afirmava Aristóteles (s.d., p.181): “umas por que 

são ridículas – a prova está em que os autores cômicos também recorrem a elas.” 

Funcionalmente, a metáfora tem relação com a metalinguagem, ao se  

apropriar  de uma construção supostamente conhecida, atribuindo a ela um novo 

sentido, embora muitas vezes análogo. Trata-se, pois, do uso da linguagem pela 

linguagem.  

A metáfora tem, pois, a competência de iconizar sentidos, num 
processo eminentemente metalingüístico em que as palavras 
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passam a falar mais de si mesmas, até ao ponto de esquecerem-se 
como signos primários (IASBECK, 2002, p. 81). 

Essa capacidade cômica da metáfora mantém relação direta com o  uso do 

inusitado. Uma associação entre expressões verbais (ou outro elemento textual, 

como o imagético) pode provocar um estranhamento inicial enquanto 

convoca/provoca o leitor a reelaborar seu pensamento lógico e transpor as barreiras 

iniciais, para prazerosamente, reencontrar o sentido aparentemente perdido. 

2.1.2.5  A superioridade 

O motivo do riso, em Hobbes, nasce da comparação de nossa superioridade 

em relação aos outros. Comparação que, no fundo, expressa  as “ relações de poder 

entre os homens” (ALBERTI, 2002, p. 131. Essa concepção aproxima-se da 

dualidade expressa no pensamento platônico (que certamente influenciou o  

aristotélico) que estabelece uma relação entre o estado da alma diante das 

comédias com uma alegria inferior. Os homens que riem são aqueles que não são 

nobres ou elevados. Entretanto, essa abordagem limitada que, por sua vez, gerou 

um conceito redutor ao atribui ao ridente uma única intenção (de superioridade) 

pode ser reposicionada neste mosaico teórico.  

SKINNER (2002) relê a teoria hobbesiana e amplia de forma significativa o 

alcance desse riso de superioridade: 

Esse riso ainda será uma expressão de nosso escárnio, mas, em vez 
de debochar diretamente de outras pessoas, estaremos nos unindo 
para ridicularizar alguma característica burlesca do mundo e de seus 
absurdos (SKINNER, 2002, p. 42). 

O riso expõe as deficiências humanas. Torna ridículos os homens, suas 

palavras e seus atos. Demócrito, “o filósofo que ria”, lançava seu riso contra a 

presunção humana, os absurdos de suas ações, protestando contra os seus valores 

morais e espirituais. Essa talvez seja uma das características mais marcantes de 

toda a arte cômica. O homem não é o único animal que ri, mas também é o único 

que ri de si mesmo. Embora o riso de um homem aparente dirigir-se contra o outro, 

ele volta-se, na verdade, contra o próprio gênero humano e suas deficiências. Sendo 

assim, é possível que um sujeito ria de si mesmo para conseguir perceber, através 
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de um distanciamento, as próprias  falhas. Falar de um riso carregado  de uma 

atitude de  superioridade pode gerar reservas, frutos de um mal-entendido.  

“Algumas vezes”, lembra SKINNER (2002) – numa referência a Hobbes, “nós 

rimos não porque sentimos desprezo por alguma pessoa em particular, mas porque 

nos damos conta de algum absurdo mais geral” (SKINNER, 2002, p. 42). Esse 

interessante aspecto da teoria do riso, entretanto, parece ter sucumbido na transição 

para o Século XVIII, quando o ato de rir enfrentou grande hostilidade, principalmente 

dos escritores de livros de cortesania que começavam a proliferar. 

A razão desse descrédito, inexistente no Século XVI, pode ter a seguinte 

explicação: 

Por que o riso caiu em tal descrédito com esses escritores do 
comportamento cortês? Talvez a principal origem dessa hostilidade 
possa estar ligada a uma exigência de  altos padrões de decoro e 
alto controle. Um importante aspecto desse assim chamado processo 
“civilizador” toma a forma de um apelo por respeito mútuo e 
comedimento. [...] O riso começou a ser visto como um tipo de 
grosseria nos dois sentidos do termo: tanto um exemplo de 
incivilidade e indelicadeza quanto como uma reação descontrolada e, 
portanto, bárbara, que precisava, numa sociedade educada, ser 
dominada e, de preferência, eliminada (SKINNER, 2002, 94). 

Quando o homem ri da fraqueza do outro, ou de ditos ou atos engraçados, 

realiza um olhar duplo: olha para a falha do outro e para si mesmo; ele ri ao 

descobrir nessa relação a sua força ou superioridade. Essa é a razão porque os 

homens não gostam de ser objetos  do riso de outros, pois isso significa sua derrota 

pelos outros. O riso, como um castigo ou uma repreensão é um dos conceitos mais 

antigos, presentes nas diversas culturas. Embora ele não seja o único, nem o mais 

antigo, não podemos negar-lhe a existência na história.  Na Bíblia cristã, uma 

expressão revela a vitória divina sobre a perversidade dos homens: “Trama o ímpio 

contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se 

aproximando o seu dia” (Sl 37, 12-13).  

Bastaria dizer que durante o ato de rir, podemos adotar, em determinadas 

circunstâncias, uma atitude de superioridade sobre as imperfeições dos homens – e 

não necessariamente sobre eles. Mais do que isso, essa atitude, se dirigida contra 

uma estrutura ou situação social injusta e desfavorável, pode significar, além de 

superioridade, superação. 
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2.2. O humor na Idade Medieval 

Jorge de Burgos, personagem de O Nome da Rosa, de Umberto Eco, 

condenava o riso que “desvia, por alguns instantes, o vilão do medo. Mas a lei 

impõe-se através do medo, cujo nome verdadeiro é temor de Deus” (ECO, 2003, p. 

455). 

A escolástica delineou o pensamento filosófico na Idade Média. O riso, por 

não se identificar com o conceito de seriedade de um deus justo e perfeitamente 

moral, passou a ocupar um espaço marginal na cultura de uma sociedade marcada 

pela fusão igreja-estado:  

O riso na Idade Média estava relegado para fora de todas as esferas 
oficiais da ideologia e de todas as formas oficiais, rigorosas, da vida 
e do comercio humano. O riso tinha sido expurgado do culto 
religioso, do cerimonial feudal e estatal, da etiqueta social e todos os 
gêneros da ideologia elevada. O tom sério exclusivo caracteriza a 
cultura medieval oficial  (BAKHTIN, 1996, p 63). 

A ausência de registros de riso por parte de Jesus na Bíblia sinalizava uma 

condenação divina. Se o Cristo em sua humanidade não maculada não ria, os 

cristãos, na condição de discípulos, não deveriam acolher e muito menos incentivar 

o riso. A alegria cristã tinha uma conotação espiritual, diferente do gozo carnal e 

terreno.  Essa concepção repete o princípio platônico do deleite verdadeiro 

experimentado pela contemplação da realidade das idéias em contraste com o gozo 

advindo dos enganos do mundo sensível. A comunhão do filósofo e do cristão com 

Deus e o mundo das idéias, respectivamente, opõe-se ao riso do ignorante e do 

profano. Entretanto, como essa condenação era fruto de um silêncio mais do que 

uma proibição, o riso encontrava lugar em espaços eclesiásticos através de criações 

literárias como as jaculatórias. Aos poucos a potencialidade de comunicação do 

humor também passou a ser valorizada pelos pregadores e, assim, não era tão 

incomum encontrar ilustrações cômicas nas homilias:  

A tradição antiga permitia o riso e as brincadeiras licenciosas no 
interior da igreja na época da Páscoa. Do alto do púlpito, o padre 
permitia-se toda espécie de histórias e brincadeiras a fim de obrigar 
os paroquianos, após um longo jejum e uma longa abstinência, a rir 
com alegria e esse riso era um renascimento feliz (BAKHTIN, 1996, 
p. 68). 



19 

  

No império romano a cultura e a filosofia latinas valorizaram o riso, como 

sinônimo do prazer e licenciosidade. As saturnais, festas que nas quais era honrado 

Saturno, deus da agricultura, promoviam uma inversão da ordem social, quando 

homens se transformavam em mulheres e os senhores serviam aos seus escravos. 

A igreja confundida com o estado após a conversão de Constantino passou a 

experimentar uma convivência e aceitação gradativa dos ritos ditos pagãos. A 

solução encontrada foi cristianizar as festas pagãs. Essa aceitação, entretanto, era 

oficializada e mantida sob controle no que diz respeito à época e duração dos 

festejos.  

Bakhtin (1996, p. 66) elenca os fatores que justificam a resistência e o 

inevitável “encanto” do riso popular que atingia também esferas mais altas dos 

círculos religiosos: 

• A debilidade e imaturidade da cultura oficial religiosa e feudal dos séculos 

VII ao IX; 

• A força da cultura popular  e a necessidade de levá-la em conta a 

qualquer preço; alguns dos seus elementos poderiam ser utilizados  com fins 

propagandísticos; 

• As saturnais romanas e outras expressões tradicionais do riso popular 

ainda viviam sob a legalidade romana; 

• Com o fim de cristianizá-las, propositalmente a Igreja fez coincidir as 

festas cristãs e manifestações pagãs que se relacionavam com os cultos 

cômicos (a festa dos loucos, a festa do asno, o riso pascal, etc.); 

• O regime feudal apresentava-se relativamente popular e progressista. 

O carnaval era uma exceção para a expressão do riso banido pela igreja e 

pelo estado. Mas era uma concessão por um período limitado ou, em outras 

palavras, controlado. Nesse período, as barreiras entre o alto e o baixo 

desapareciam e podia-se brincar com os valores sagrados e intocados.  A festa dos 

loucos é um exemplo máximo desta concessão. Tratava-se de transposições dos 

ritos e símbolos religiosos para o campo do cômico e do grotesco.  
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Essa permissão, entretanto, foi sendo gradualmente  diminuída. Nos séculos 

seguintes, a relativa facilidade inicial serviu como elemento de argumentação na 

defesa do cômico religioso: 

Desse modo, os autores e compiladores de bufonarias, anedotas e 
piadas do fim do século XVI e começos do XVII invocavam 
habitualmente a autoridade dos sábios e teólogos da Idade Média 
que haviam consagrado o riso (BAKHTIN, 1996, p. 68). 

   

Paradoxalmente, essa permissão controlada do riso revela tanto a limitação 

exercida pelo poder civil-religioso quanto a força de uma expressão que não pode 

ser contida plenamente, nem permanentemente. 

2.3. O humor na contemporaneidade 

     2.3.1 A teoria do riso de Bergson 

 Em seu conhecido ensaio sobre a comicidade, BERGSON (2001) elabora 

uma teoria visando explicar o processo de construção do efeito cômico a partir de 

uma idéia básica, que o guiará durante todo o seu percurso lógico: a vida em 

sociedade exige flexibilidade e adaptação constantes e comicidade nasce quando o 

que é vivo apresenta uma rigidez, um automatismo que o incapacita ou dificulta sua 

adequação, revelando o domínio do mecânico que se sobrepõe ao vivo. Os efeitos 

desse desvio de conduta provocariam o riso, que por sua vez funcionaria como uma 

punição visando à correção e os ajustes necessários à harmonização social.  

Assim Bergson expõe o centro de sua tese: 

A comicidade é esse lado da pessoa pelo qual ela se assemelha a 
uma coisa, aspecto dos acontecimentos humanos que, em virtude de 
sua rigidez de um tipo particular imita o mecanismo puro e simples,o 
automatismo, enfim o movimento sem a vida. Exprime, portanto, uma 
imperfeição individual ou coletiva que exige correção imediata. O riso 
é essa correção (BERGSON, 2001, p. 64-65). 

Alguns pressupostos são estabelecidos por Bergson: 

1. O riso, entendido como expressão da comicidade, é de natureza humana.   
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Apenas o que puder ser relacionado com os atributos humanos pode ser 

risível. A natureza e os seres inanimados só podem ser risíveis na medida em 

que expressam alguma relação com o homem, seja por semelhança física, ou 

por expressarem alguma característica moral ou espiritual, como fruto da 

intervenção humana. Assim, a priori, uma árvore não poderia ser risível, a não 

ser que seu tronco ou galhos lembrassem alguma forma humana, ou sua 

folhagem lembrassem um penteado, por exemplo. Bergson amplia a 

conhecida regra aristotélica quando define um homem não apenas como o 

único animal que ri, mas também como o único que produz o riso zombador.  

2. Como outros autores clássicos já o fizeram, Bergson reafirma a 

incompatibilidade do riso com a misericórdia ou compaixão. Para que o 

homem realize o riso cômico é necessário que ele neutralize, pelo menos 

momentaneamente, qualquer sentimento de compaixão ou piedade para com 

o objeto do seu riso. Com essa afirmação, Bergson eleva o riso à categoria de 

“inteligência pura”, ou seja, o riso desembaraça-se de qualquer 

condicionamento de ordem moral na realização dos seus atos de significação 

e sentidos. Somente dessa forma pode-se admitir a existência do que se 

rotulou de “humor negro”. 

3. O riso como ato social. A compreensão mais completa do riso só é possível 

se o analisarmos em seu contexto natural: a sociedade. Nada mais lógico, 

visto ser o homem um ser social, gregário. Seus valores são construídos e 

transmitidos coletivamente através de várias instâncias ou círculos sociais. 

 O automatismo é o mecânico sobreposto ao vivo; essa é a lei geral da qual 

derivam outras condicionantes geradoras de comicidade. Bergson apresenta outras 

propriedades do ato cômico, relacionando-as, sempre, com essa subversão 

automatizante.   

 Assim, para explicar a comicidade das formas (faciais) Bergson invoca o 

princípio da rigidez. O humor facial residiria no congelamento de uma expressão 

fisionômica, realizado de forma antinatural ou automatizado. A caricatura seria uma 
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expressão máxima desse congelamento na medida em que explora o exagero da 

representação. Rimos ao descobrirmos essa inflexibilidade ou rigidez velada. 

 Bergson explica a comicidade dos gestos usando a figura do fantoche; o 

homem, feito boneco inanimado, manipulado mecanicamente.  A repetição dos 

gestos, um cacoete, poderia ser comparada ao movimento automático e involuntário 

da máquina. Essa rigidez seria fruto da inserção das propriedades da máquina na 

natureza humana. Essa incompatibilidade entre a essência e a forma, entre a alma, 

leve e flexível por natureza, e o corpo, pesado e tendencioso à rigidez, provoca o 

choque estético e simbólico que produz a comicidade. 

 No exame da comicidade de situações, Bergson continua usando como 

referencial o arranjo mecânico por trás dos atos. É interessante a relação que ele 

propõe entre as situações cômicas e alguns jogos ou brinquedos infantis.  A 

repetição de certas ações, que são reprimidas a cada vez que se expressam, 

assemelha-se à caixa de brinquedo com um boneco preso a uma mola que se 

distende e se encolhe repetidamente. O ato reprimido contém a idéia dissonante, 

reveladora da contradição, que procura a todo o momento se expandir, se mostrar; 

ele é comprimido pelo ato repressor, fruto das convenções e normas sociais, e esse 

jogo de forças, esse movimento cíclico da mola social que contrapõe  valores 

antagônicos, viabiliza o ato do riso. 

  Bergson enxerga fios imaginários que prendem e manipulam as 

personagens de uma comédia, transformados em marionetes; em outras palavras, o 

homem feito coisa.  

 Uma cena que se inicia com um incidente, que gera outros numa  série de 

implicações crescentes, assemelha-se à bola de neve que cresce à medida em que 

evolui em sua queda, numa acumulação progressiva de tamanho e força. 

 A comicidade de situação apresentaria três propriedades singulares que 

explicariam as condições da interferência do mecânico sobre o vivo: 

a) Repetição – Em certo sentido, a vida não se repete naturalmente. Os 

seres vivos são únicos, pelo menos como indivíduos. Mesmo os gêmeos são seres 

individualmente diferentes. A vida segue um ritmo que não permite voltar a trás; ela 

segue até o fim de seu ciclo vital sem repetir-se como o faz uma máquina ou um 

processo mecânico qualquer. Assim, uma cena que se repete várias vezes nos 
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causa estranheza e pode nos levar ao riso. Um gesto repetido, um cacoete, como 

um tirar ou por os óculos, chama a atenção para si de tal forma que se torna ridículo.  

 Definir é sempre uma intenção com grandes possibilidades de fracasso. É 

claro que em vários sentidos, a vida se repete e muito intensamente. Nossa própria 

constituição orgânica é cheia de membros que realizam operações e situações de 

repetência e cópia. Nosso coração, por exemplo, é um mecanismo orgânico que 

realiza uma seqüência de batimentos ininterrupta por toda a nossa vida. Nossa 

respiração é rítmica e repetitiva. Nossos hábitos sociais nos levam a uma rotina 

cíclica. Vivemos seguindo uma liturgia social, um roteiro tão predefinido quanto 

inconsciente. A própria natureza mantém um ciclo de repetições: as estações, as 

marés, as fases lunares, os hábitos e instintos dos animais, etc.  Basta imaginarmos 

o processo de construção de uma colméia com seus hexágonos repetidos com 

exatidão para percebermos que a idéia de repetição está mais do que evidente. A 

clonagem humana, antes tida como fruto de ficção científica, é hoje plenamente 

exeqüível. Mas, Bergson, porque precisa seguir a sua idéia sobre o mecânico 

imposto ao vivo, ignora estes aspectos de semelhança com a vida natural e 

concentra-se nas diferenças, como o fato da irreversibilidade do tempo, para explicar 

o riso. Entretanto, mesmo os aspectos claramente repetitivos da natureza humana 

podem se tornar cômicos quando alterados de forma a evidenciar essa qualidade. 

Assistirmos a uma cena de uma pessoa realizando uma operação corriqueira, como 

alimentar-se, caminhar, ou ler, não nos parece engraçado. Assistir a um vídeo com 

essas mesmas cenas aceleradas artificialmente nos faz rir, provavelmente porque os 

gestos se repetem a um intervalo exageradamente menor e nos faz ver aquela 

pessoa como uma máquina, agindo/operando de forma que não nos parece 

humanamente natural – ou possível. 

b) Inversão – Novamente a quebra de uma propriedade do que é vivo – a 

ordem seqüencial da vida –  serve para explicar a comicidade. Os seres vivos 

nascem, crescem e morrem. A gravidade induz os seres e objetos a descerem. As 

presas são apanhadas pelos seus predadores em uma cadeia alimentar 

hierarquicamente organizada. A natureza não permite uma inversão na seqüência 

de suas operações. A comicidade pode surgir quando essa regra é quebrada, seja 

intencionalmente (através de um texto cômico) ou acidentalmente (em uma situação 
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real onde consigamos enxergar essa inversão). Bergson não cita, mas fala de uma 

característica da paródia: a repetição com inversão. Um mundo às avessas. A 

inversão de papéis, como o de um réu dando lições de moral a um juiz, ou “o feitiço 

que se vira contra o feiticeiro”, como no caso do ladrão que é roubado, nos fazem rir 

pela ironia expressa nessas situações.  

 c) Interferência das séries – “Uma situação é sempre cômica quando 

pertence ao mesmo tempo a duas series de acontecimentos absolutamente 

independentes e pode ser interpretada ao mesmo tempo em dois sentidos 

diferentes”, assim define Bergson (p. 71). Essa propriedade seria facilmente 

identificada no qüiproquó, o mal entendido presente em uma cena na qual cada 

personagem age de acordo com um raciocínio lógico que é desconhecido dos outros 

que agem de uma forma plenamente plausível: 

De fato, no qüiproquó cada uma das personagens é inserida numa 
série de acontecimentos que lhe dizem respeito, cuja representação 
exata ela tem, e a partir dos quais regula palavras e atos. Cada uma 
das séries que diz respeito a cada uma das personagens se 
desenvolve de uma maneira independente, mas encontram-se em 
certo momento em condições tais que os atos e as palavras que 
fazem parte de uma delas possam também convir à outra. Daí o mal-
entendido das personagens, daí o equívoco; mas esse equívoco não 
é cômico por si mesmo; só o é porque manifesta a coincidência das 
duas séries independentes (BERGSON, 2001, p72-73). 

 Bergson lembra que alguns filósofos “viram a própria essência da comicidade 

num choque, ou numa superposição, de dois juízos que se contradizem” 

(BERGSON, 2001, p 72), numa clara alusão às teorias de Kant e Schopenhauer. 

Para Kant, o humor ocorre quando seguimos uma linha de raciocínio cujo desfecho 

frustra a nossa expectativa, resultando em um vazio. Schopenhauer apontava a 

incongruência entre um conceito e um objeto real como a fonte do efeito cômico.  

 Essa talvez seja a propriedade do cômico que mais se aproxima do conceito 

da paródia: a coexistência independente de dois textos em uma mesma instância 

enunciativa. É fácil apreender dessa incongruência de juízos, o paradoxo inerente à 

paródia: o texto parodístico descontrói o texto original ao mesmo tempo em que o 

preserva; caso contrário, fica comprometida a relação que o leitor necessita 
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estabelecer, identificando tanto as semelhanças entre os dois textos  como o que os 

diferencia.  

 No entendimento do autor, essas três propriedades da comicidade de 

situações (repetição, inversão e interferência das séries) podem ser tratadas como 

leis gerais da comicidade e também se aplicam ao humor que advém do humor 

verbal. O mesmo esquema triádico é seguido para explicar o humor que resulta da 

reorganização dos sentidos das palavras, como nos casos das metáforas tomadas 

“ao pé da letra”, dos alogismos ou da transposição de textos de um gênero para 

outro. Quando uma palavra ou expressão é tomada no sentido próprio em lugar do 

figurado, há uma quebra da regra de interpretação, ou como entende o autor, ocorre 

uma “concentração na materialidade da metáfora”. Quando um enunciado expressa 

uma idéia absurda, ele revela um ato de distração intelectual, uma rigidez da lógica 

e pode provocar o riso. Bergson cita o exemplo de um morador de um prédio de 

apartamentos que reclama do vizinho do andar superior que deixa as cinzas do 

cachimbo sujarem o seu terraço. O homem responde culpando o vizinho do andar 

debaixo por “colocar o terraço debaixo do seu cachimbo”. O riso, advindo do 

absurdo verbalizado, expressa a inversão lógica que leva ao riso. A interferência de 

séries que ocorre no humor verbal pode ser exemplificada pelo trocadilho ou pelo 

jogo de palavras. A transposição (ou repetição) de uma expressão solene para um 

contexto familiar, ou vive e versa, pode ser engraçada. No primeiro caso, na 

transposição do solene para o familiar, ocorre um efeito de degradação, 

característico, segundo o autor, da paródia. A paródia, na verdade, constitui-se de 

uma repetição com diferença; seu propósito de degradação pode ser questionado, 

embora ocorra, pela diferenciação, uma reconstrução, a geração de um novo texto, 

que precisa – paradoxalmente –  preservar o texto parodiado. 

     2.3.2 Freud e as raízes psicológicas do riso  

 O tema do humor do riso também atraiu a atenção de estudiosos no campo 

da psicanálise, destacando-se os trabalhos de Freud. O chiste e sua relação com o 

inconsciente, sua obra mais específica sobre a comicidade, aprofunda suas 
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primeiras impressões sobre a relação dos chistes com os processos de elaboração 

psíquica presente nos sonhos, frutos do inconsciente.  No final do século XIX, Freud 

escreveu A interpretação dos Sonhos, obra na qual analisa os sonhos e suas 

relações com o desenvolvimento e contexto psicológico dos sonhadores. Freud 

observou que quando os sonhos são relatados, na maioria das vezes, expressam 

idéias absurdas, ilógicas e enigmáticas, mas, ao serem interpretados e traduzidos 

com as chaves corretas das formas do pensamento (consciente ou inconsciente), 

tais como sentimentos, desejos, conceitos e conflitos, revelam-se perfeitamente 

coerentes e plausíveis. Ele constatou que essa decomposição simbólica dos sonhos 

se assemelhava à linguagem presente nos chistes, ou piadas verbais. Isso o levou a 

usar o mesmo método para interpretar os chistes, arranjos verbais que usam, por 

excelência, o absurdo, rompendo as construções aceitas como normais na fala 

social. 

Uma vez que, desde a antiguidade, o riso pertence ao domínio dos humanos, 

Freud busca na dimensão psíquica as origens dos processos de construção do riso. 

Ele não se limita a analisar os efeitos do riso no ouvinte ou espectador da cena 

cômica, mas busca no produtor do texto cômico, o comediante, a lógica, as razões 

de suas elaborações. Segundo ele, os estudos feitos até o momento não 

respondiam satisfatoriamente a questão da gênese da comicidade. Não que ele 

desprezasse as construções teóricas de sua época; pelo contrário, ele mesmo se 

julgava incompetente para a tarefa e, a todo o momento em seus estudos, faz 

referências aos suportes teóricos existentes. Seu questionamento, entretanto, 

justifica-se porque sua construção teórica baseia-se em um elemento até então 

desconhecido para os seus antecessores: o inconsciente e todo o complexo 

aparelho psíquico. 

   Isso não significa dizer que Freud realizou um trabalho centrado 

exclusivamente na psique do indivíduo isolado pois sua teoria não ignora a influência 

familiar e social na construção da personalidade humana. Além disso o corpus de 

sua pesquisa se constitui de um material fornecido pela tradição oral: os chistes, que 

circulavam nas rodas sociais e que foram coletados sistematicamente por ele. 

Sendo assim, ele não fez uma entrevista com indivíduos, mas, a partir desse 

repertório socializado, procurou reunir os elementos comuns, tratando-os como 

pistas que o levassem a construir um modelo de indivíduo socialmente inserido. 
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 Para isso, ele analisou e “dissecou” cento e sessenta piadas, explicando-as 

uma a uma e descrevendo suas técnicas de construção. Ao serem parafraseadas, 

de forma a facilitar o seu entendimento, as piadas perdiam toda a graça e 

capacidade de fazer rir, aspecto revelador de que o seu potencial cômico está na 

sua forma expressiva. 

     2.3.2.1 As técnicas do chiste 

 Freud identificou várias técnicas de construção de chistes que ele agrupou, 

em uma sumarização inicial, em três grandes grupos com diversas subdivisões: 

I – Condensação: 

 - com formação de palavra composta; 

 - Com modificação. 

II – Múltiplo uso do mesmo material: 

 - como um todo e suas partes; 

 - em ordem diferente; 

 - com leve modificação; 

 - com sentido pleno e sentido esvaziado. 

III – Duplo sentido: 

 - significado como um nome e como uma coisa; 

 - significado metafóricos e literal; 

 - duplo sentido propriamente dito (jogo de palavras);

 - doublé entendre; 

 - duplo sentido com uma alusão. 

 Todas essas técnicas consistem de manipulação do material verbal 

resultando em novos arranjos sintáticos e produzindo novas relações de sentido. Em 
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todas elas há uma intervenção planejada na norma vigente que resulta no riso; em 

outras palavras, há uma intenção cômica preliminar. 

 Freud desvela a unidade que permeia esses diversos procedimentos já que 

todos, segundo sua análise, se baseiam em um princípio unificador: a economia.  

Deve ser possível reunir todas estas técnicas  num único feixe. Já 
dissemos antes que a reunião dos grupos segundo e terceiro num só 
não apresenta grandes dificuldades. O duplo sentido, o jogo de 
palavras, é tão só o caso ideal do emprego do mesmo material, 
conceito mais amplo que o compreende em si. Os exemplos de 
fragementação, variação da ordem dentro do mesmo material e 
emprego múltiplo com ligeira modificação –  c), d), e) –poderiam 
incluir-se ainda que com esforço, dentro do conceito do duplo sentido 
(FREUD, 1959, p. 35). 

Ele prossegue, unificando estes grupos ao primeiro, explicando o que há em 

comum entre eles: 

O emprego do mesmo material é tão só um caso especial da 
condensação. O jogo de palavras não é senão uma condensação 
sem formação de substitutivo. Deste modo, permanece sendo a 
condensação a categoria superior. Um tendência compressora, ou 
melhor, economizante, domina todas estas técnicas. Tudo parece ser 
– como disse o Príncipe Hamlet – questão de economia (FREUD, 
1959, p. 35-36). 

 Freud continua desdobrando o princípio geral da economia em outras 

técnicas de produção de chistes tais como o trocadilho (considerado por Fisher 

como “um mau jogo de palavras, já que joga não com a palavra mas com o seu 

som”3), deslocamento que depende “não depende das palavras, mas do processo 

mental” (FREUD, 1959, p, 45), o raciocínio falho, o absurdo, o automatismo 

psíquico, a unificação, a representação pelo oposto, a alusão e a analogia. 

 É facilmente identificável a influência do raciocínio de Bergson no conceito de 

automatismo psíquico proposto por Freud: 

Uma pessoa que reagiu várias vezes sucessivas da mesma forma 
continua-o fazendo, uma vez mais, em ocasião em que as suas 
manifestações já se tornam inadequadas e opostas à própria 
intenção. Esquece aqui o indivíduo de adaptar-se às circunstâncias e 
deixa-se levar pelo automatismo do hábito (FREUD, 1959, p. 59).

                                           
3 Para Freud este argumento é descabido pois no jogo de palavras a palavra é 

apenas uma imagem fônica. 
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 A técnica de unificação deve ser entendida como uma eliminação de 

diferenças entre conceitos aparentemente diversos. Uma resposta sem sentido é 

dada a uma questão igualmente absurda.  

 Na representação pelo oposto comumente dá-se uma resposta ou afirmação 

que embute em si mesmo um paradoxo conceitual. Há um grau de ironia nessa 

elaboração verbal, pelo menos no que diz respeito à sua intenção de depreciar o 

objeto em foco. É comum o uso da exageração nestes casos específicos de chistes.  

 A essa técnica da representação pelo contrário, Freud acrescenta – e 

contrapõe – “a representação por alguma coisa similar ou afim”, exemplificando-a 

com a alusão e a analogia. A alusão, ao realizar associações e referências, 

aproxima-se da estratégia do duplo sentido, embora este não seja um requisito 

essencial para o seu efeito. Em geral, busca-se na similaridade dos conceitos o fluxo 

dos sentidos e conotações. No caso da analogia a similaridade das estruturas 

conceituais é mais explicitada do que na alusão; em outras palavras, mais pistas são 

fornecidas como elementos argumentativos do discurso cômico.

     2.3.2.2  O propósito do chiste 

 No capítulo que trata dos propósitos dos chistes, Freud os classifica como 

inocentes e tendenciosos. Os primeiros, segundo Freud, por sua trivialidade 

apresentam o problema dos chistes “em seu mais puro aspecto, pois neles jnão 

corremos perigo algum de que a tendência nos confunda ou engane nosso juízo o 

acerto do pensamento expresso.” (FREUD, 1959, p. 87). Freud classifica os chistes 

segundo um modelo que também pode ser encontrado no trabalho sobre a 

comicidade de PROPP (1992), para quem existe o riso de zombaria (no qual os 

defeitos humanos são desnudados e atacados) e outros tipos de riso, que incluem o 

riso bom, o riso alegre, etc.  

 Para Freud, os chistes chamados inocentes têm um efeito moderado, 

raramente produzindo uma explosão de riso, em virtude do seu conteúdo intelectual. 

Os chistes tendenciosos dispõem de outras fontes de prazer, pois têm um foco e um 
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alvo externos, enquanto que os chistes inocentes produzem o prazer puramente da 

técnica utilizada. 

 Os chistes tendenciosos, aqueles que não têm um objetivo em si mesmos, 

podem ser subcategorizados em hostis (servindo ao propósito de agressividade, 

sátira ou defesa) ou obscenos (servindo ao propósito de desnudamento) (FREUD, 

1954, p. 90). 

 Freud explica assim os componentes necessários à produção dos chistes 

tendenciosos: 

O chiste tendencioso precisa, em geral, de três pessoas. Além da 
que o profere, uma segunda à qual se toma por objeto da agressão 
hostil ou sexual, e uma terceira em que se cumpre a intenção 
criadora do prazer do chiste (FREUD, 1959, p. 93). 

 O processo evolutivo da vida em sociedade exerce uma ação de controle 

sobre os impulsos na psique humana. A civilização e a educação desenvolvem um 

processo de repressão dos impulsos obscenos e agressivos do homem e sua 

expressão encontra caminho livre sob a tutela do riso. 

Permitir-nos-a empregar contra nosso inimigo a arma do ridículo, a 
cujo emprego direto se opõem obstáculos insuperáveis e, portanto, 
evita novamente determinadas limitações e abre fontes de prazer 
que se tinham tornado inacessíveis (FREUD, 1959, p. 97). 

 O chiste é a expressão de um mecanismo psíquico que contorna um 

obstáculo à produção do prazer. Este obstáculo pode ser interno – um estancamento 

psíquico, uma inibição que impede determinada fruição –   ou externo – a posição de 

poder ocupada pelo alvo do chiste. 

 Nos chistes conhecidos como jogos de palavras, por exemplo, cuja técnica 

consiste em focalizar a atenção no som em vez do sentido de uma palavra, há uma 

economia psíquica, inversa à atitude de utilizar seriamente o vocabulário. Quando 

transitamos de um campo de idéias para outro, utilizando-nos de uma palavra 

idêntica ou semelhante, desfrutamos de um prazer que é fruto desse equívoco 

proposital. 
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O prazer que proporciona tal “curto-circuito” parece do mesmo modo 
ser tanto maior quanto mais estranhos são entre si os dois círculos 
de representações unidos pela palavra igual; isto é, quanto mais 
distante se acham um do outro e, portanto, quanto maior é a 
economia de caminho mental procurado pelo meio técnico do chiste.  
Anotemos, por último, que os chistes se servem aqui de um meio de 
conexão das coisas que é repelido e cuidadosamente evitado pelo 
pensamento regular (FREUD, 1959, p. 116). 

 Quando um chiste é construído utilizando os métodos de unificação, 

similaridade de som, alusões e citações, entre outros, produzem uma surpresa 

agradável na redescoberta de algo familiar; o prazer do reconhecimento é 

gratificante, além de representar uma superação de uma dificuldade.  

 Freud relaciona o prazer advindo dos chistes que exploram os raciocínios 

falhos, deslocamentos e absurdos com os experimentos e brincadeiras infantis 

envolvendo o vocabulário da língua materna. No início a criança encontra prazer ao 

utilizar as palavras sem um preocupação com seus sentidos, contentando-se apenas 

em explorar ritmos e rimas. 

Este prazer vai sendo-lhe proibido cada dia mais pela sua própria 
razão até deixá-lo limitado àquelas uniões de palavras que formam 
sentido [...] A meu ver, seja qual for o motivo a que obedeceu a 
criança ao começar estes jogos, mais adiante os prossegue, 
percebendo perfeitamente desatinados encontrando prazer na 
atração de infringir as proibições da razão. Não utiliza o jogo senão 
para evitar o peso da razão crítica. Mas, as limitações que a mesma 
estabelece neste ponto representam muito pouco em comparação 
com as que depois, durante a educação, tem de constituir para obter 
a exatidão do pensamento e ensiná-lo a distinguir na realidade o 
verdadeiro do falso (FREUD, 1959, p. 122). 

 Freud conclui que, nos chistes ocorre um processo de “restabelecimento de 

velhas liberdades e de liberação de carga de instrução intelectual”.  Da descarga – e 

o alívio – da despesa psíquica existente e da economia da despesa psíquica exigida 

derivam tanto a técnica dos chistes quanto o prazer decorrente delas. Para rir de um 

chiste o fruidor precisa escapar das inibições impostas pela crítica da razão, 

enquanto recupera a gratificação gerada pelo jogo com as palavras. 
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2.3.2.3  A relação entre o chiste e os sonhos 

 Na época de Freud, o sonho não era considerado um fenômeno psíquico. 

Isso era decorrente do desconhecimento dos processos do inconsciente. Os sonhos, 

que geralmente aparentam ser confusos e/ou absurdos, eram explicados como 

frutos de uma atividade desordenada e dissociada dos elementos nervosos. Freud 

explicou os sonhos através do conceito de “elaboração onírica”, responsável pela 

transformação dos pensamentos oníricos latentes em sonhos manifestos. A 

realização de um “desejo reprimido”, alheio ao pensamento consciente, cumpre-se 

no sonho. “A atuação desse desejo inconsciente sobre o correto material consciente 

das idéias latentes produz, pois, o sonho” (FREUD, 1959, p 160).  

 Nos sonhos ocorre uma transformação do material dos pensamentos 

oníricos, visando uma situação de representação. Estes, alterados no processo de 

elaboração onírica, adquirem um caráter pictorial e simbólico. Freud explicita a 

relação entre a produção dos sonhos e a construção dos chistes, aliando-as às 

técnicas de condensação: 

Ao descobrirmos que o caráter e o efeito do chiste se achavam 
ligados a determinadas formas expressivas ou meios técnicos, entre  
os quais os mais singulares eram as diversas espécies de 
condensação, deslocamento e representação indireta, vimos que 
processos de idênticos resultados já nos eram conhecidos como 
peculiares à elaboração dos sonhos (FREUD, 1959, p. 164). 

 Outra semelhança ocorrida nesse processo é o deslocamento, através do 

qual, idéias sem importância passam a ocupar uma posição central no sonho 

manifesto, dando a impressão de um “raciocínio falho”. 

 Condensação, deslocamento e representação indireta são os processos 

comuns tanto à construção dos chistes quanto à elaboração onírica. 

 Freud faz uma distinção entre o chiste e espécies do cômico. Para ele, o 

cômico diferencia-se do chiste pelo fato deste último ser “produzido” enquanto o 

primeiro é “constatado”. Além disso, no chiste, uma terceira pessoa é indispensável 

para que o processo de produção de prazer possa se completar. No caso do cômico, 

uma pessoa constata o cômico em uma segunda enquanto a terceira pessoa (o 

ouvinte) apenas intensifica o processo sem nada lhe acrescentar. 
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  No processo de constatação do cômico em uma pessoa ocorre uma 

comparação em nossa mente, uma avaliação das características das idéias ou 

ações empreendidas por ela em relação ao nosso próprio esforço para desenvolver 

as mesmas idéias ou ações.

Compreendemos agora que nos pareçam igualmente cômicos aquele 
que comparado conosco emprega demasiado gasto em seus 
rendimentos físicos e aquele que emprega demasiado pouco nos 
anímicos [...] (FREUD, 1959, p 196). 

 Freud aponta as condições favoráveis e desfavoráveis para o surgimento do 

cômico. Facilitam o cômico: uma disposição eufórica geral da psique; uma 

expectativa sobre o ato cômico.  Por sua vez, dificultam o efeito do cômico: o 

trabalho imaginativo ou intelectual, demandando a sérios objetivos; a atenção 

exageradamente exercida na comparação das despesas psíquicas (o processo deve 

ser automático) e a liberação de forte afeto (ira, compaixão, etc.). Neste último item, 

especificamente, Freud segue o pensamento clássico que expõe o antagonismo 

entre a comicidade e a emoção dolorosa. 

  Por fim, Freud conceitua o humor a partir das fórmulas utilizadas para 

conceituar os chistes e o cômico. O humor obtém prazer dos afetos dolorosos. Este 

prazer ocupa o lugar destes afetos, como uma superação, uma vitória sobre estes 

sentimentos que, naturalmente causariam dor. O desenvolvimento de afetos 

perturba a comicidade (FREUD, 1959, p. 223). Tudo se resume a uma questão de 

economia; de inibição, no caso dos chistes, de ideação (catexia)4, no caso do 

cômico e de sentimento no caso do humor.  

2.3.4  Humor e paródia   

   2.3.4.1 A teoria de Linda Hutcheon 

No livro “Uma teoria da paródia”, Linda Hutcheon (1989) realiza um cuidadoso 

estudo desse gênero, presente nas diversas manifestações da literatura e da arte, 

                                           
4 Catexia, tradução da palavra besetzung utilizada por Freud, é o conjunto de 

energia psíquica investida  em uma representação mental, consciente ou não.  
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visando uma clarificação de sua conceituação teórica e desfazendo equívocos 

através do desvelamento de suas características próprias e diferenças de outros 

gêneros. 

Segundo essa autora, a paródia é geralmente confundida com a sátira em 

relação aos efeitos que produz no leitor.  Para a autora, a sátira tem sempre uma 

intenção cômica, ridicularizadora, corretiva, enquanto a paródia não apresenta 

necessariamente essa função. Uma das razões para essa confusão poderia residir 

na compreensão equivocada da etmologia da palavra paródia. Ode significa canto e 

o prefixo para pode ter tanto o sentido de “contra” como o “ao longo de”, como nos 

casos de contra-canto ou canto paralelo. A partir dessa concepção surgiu um 

equívoco quanto ao alvo e a intenção da paródia. A paródia deve ser entendida 

como um texto que coexiste com outro que lhe serve de fundo, tal como as vozes 

em um coral. 

 A paródia implica em uma repetição, porém, marcada pela diferenciação, o 

que a distancia de uma mera imitação, citação, alusão ou referência.  

 Na gênese da paródia, “está implícita uma distanciação crítica entre o texto em 

fundo a ser parodiado e a nova obra que incorpora, distância geralmente assinalada pela 

ironia” (HUTCHEON, 1989, p 48). 

 Essa concepção eleva a paródia do patamar de mero texto “parasita” ou 

“plagiário” para um nível de sofisticada recriação do texto original. A sofisticação da 

criação paródica reside no paradoxo que lhe é inerente. Ela precisa 

simultaneamente repetir-se enquanto se diferencia. Ao mesmo tempo em que inova, 

ela precisa manter a estrutura do texto que lhe serve de substrato, num jogo sutil 

entre mudança e conservação, morte e vida, diferença e semelhança. Em outras 

palavras, é necessário que as pistas que fazem referência ao texto parodiado sejam 

minimamente preservadas, caso contrário o novo texto perde sua essência paródica 

e compromete o fluxo entre os dois textos a ser vivenciado pelo leitor. 

A paródia é normativa na sua identificação com o outro, mas é 
contestatória na sua necessidade edipiana de distinguir-se do outro 
anterior. Esta ambivalência, estabelecida entre repetição 
conservadora e diferença revolucionária, faz parte da própria 
essência paradoxal da paródia (HUTCHEON, 1989, p 98). 

 Trata-se, portanto de uma “subversão autorizada”, no dizer da autora. Ou 

seja, a paródia necessita de um alicerce representado pela estrutura formal estética 
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reconhecível (o texto parodiado) que de alguma forma lhe impõe limites às suas 

inovações. 

 Neste sentido, a paródia mantém uma afinidade com a metáfora. Há o 

aproveitamento do material lingüístico reconhecido, porém através de uma 

reorganização semântica que, embora preservando relações conceituais genéricas, 

estabelece novas relações de sentido, calcadas na dubiedade, analogia ou 

paradoxos. 

 A autora diferencia, ainda, os “alvos” dos textos paródicos e satíricos. Para 

ela, a paródia tem um foco “intramural”, muito mais estético e formal, enquanto a 

sátira tem um caráter “extramural”, enfocando aspectos sociais e morais. Isso 

significa dizer que a paródia não tem como objetivo primordial desqualificar algo ou 

alguém, muito menos o texto ou o autor que lhe serve de suporte criativo. A sua 

elaboração procura explorar as possibilidades de recriação e manipulação de uma 

forma estética reconhecida. Já a sátira, muitas vezes, se apropria dos recursos 

paródicos para corrigir aspectos da realidade social.   

 Uma causa provável dessa confusão entre a paródia e a sátira está no fato 

de ambas utilizarem a ironia como recurso retórico. A ironia invoca um 

questionamento velado, uma inversão na relação entre o  dito e o  intencionado. Ela 

apresenta uma semelhança estrutural com a paródia, pois rejeita a idéia de uma 

univocidade semântica enquanto aquela realiza uma diferenciação numa amplitude 

maior – a textual. 

   2.3.4.2  Paródia, paráfrase e estilização 

Sant´Anna (2002) escreve sobre a paródia relacionando-a com os conceitos 

de paráfrase, estilização e apropriação, mas o faz de forma a evitar a simplificação  

que opõe os campos semânticos num dualismo entre semelhanças/diferenças, 

aproximações/desvios e valorização/desqualificação. Seu estudo realiza um avanço 

na conceituação bakhtiniana de paródia que, por definição, tem uma proposta de 

oposição ao texto parodiado enquanto a estilização realiza uma aproximação 

através do reforço da voz do texto original. Entende o autor que há nuanças sutis 

entre os pólos de oposição que geralmente não estão presentes nos estudos 
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literários. A fim de ampliar essa visão ele constrói alguns modelos que reorganizam 

estes elementos (paródia, paráfrase, estilização e apropriação) e os relacionam sob 

novos paradigmas. Em um primeiro modelo, ele considera a estilização um meio 

através do qual o texto original pode se converter em uma paráfrase, caso a 

estilização repita a direção ideológica do texto referente, ou em uma paródia, caso a 

estilização seja produtora de rupturas e antagonismo. 

Em outro arranjo, a partir de um eixo que registra os desvios relativos ao texto 

original, é estabelecida uma gradação na qual a paráfrase representa o desvio 

mínimo, a estilização, o desvio tolerável e a paródia, o desvio total. 

Um terceiro arranjo realiza um duplo agrupamento que reúne de um lado a 

paráfrase e a estilização e de outro a paródia; o primeiro grupo reafirma e preserva o 

texto original enquanto o segundo o dessacraliza e deforma. 

Por último, o autor introduz o conceito de apropriação, estratégia que realiza 

um deslocamento do objeto artístico que, retirado do seu contexto natural, é 

contemplado em um outro ambiente ou suporte, evidenciando um desvio que 

provoca um estranhamento no observador. Dessa forma, a apropriação se aproxima, 

no que diz respeito à diferenciação, da paródia, enquanto a paráfrase e a estilização 

se equiparam na proposta de se assemelharem ao objeto com o qual se relacionam. 

2.3.4 Sorrindo com o inimigo: a teoria de Propp 

 Em sua obra Comicidade e Riso (1992), o filólogo Vladimir Propp elabora 

uma tipologia do cômico a partir de textos do folclore russo e critica as concepções 

teóricas produzidas sobre o assunto.  Propp é considerado um importante 

representante do movimento Formalista Russo e trazê-lo para essa discussão 

parece arriscado e pouco recomendável a inclusão de seus escritos no aporte 

teórico de um trabalho científico do século XXI. No início dos anos de 1970, os 

estudos literários foram marcados por uma nova abordagem do conceito de leitura. 

A Escola de Constança propõe deslocar o foco das pesquisas da relação texto-autor 

para o encontro do leitor com o texto, ultrapassando qualitativamente as concepções 

redutoras do Formalismo. A escola alemã colocou em cena – como ator principal – o 

leitor,  antes visto como mero figurante ou simples espectador.  O leitor passou a ser 
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visto como um participante fundamental na construção de sentido do texto e não um 

passivo descobridor dos sentidos dados como prontos no texto pelo autor. 

Evidentemente, essa abordagem não exclui as pistas do texto, mediador de todo o 

processo, mas representa uma revolução na epistemologia da leitura. O Formalismo 

ignora ou minimiza extremamente a contribuição do leitor, reduzindo o seu papel 

ativo, focalizando a forma e a estrutura do texto como elemento principal e auto-

suficiente na construção de sentido.  

Em seu início, o Formalismo destacava um aspecto importante na 

diferenciação entre o texto literário e o pragmático: o estranhamento. O texto literário 

atrai a atenção sobre sua forma e estrutura. Ele provoca um “tropeço” lingüístico, 

levando o leitor a deter-se sobre a maneira peculiar de sua construção. 

Diferentemente do texto pragmático, que se esgota ao cumprir sua tarefa 

comunicativa, o texto literário não se exaure, mas exige uma demanda cognitiva 

superior por parte do leitor, uma vez que reelabora sentidos e propõe novas relações 

lingüísticas e semânticas. 

Curiosamente, ALBERTI (1991) ignora este autor em sua obra sobre o riso e 

o risível. Ela recupera historicamente o pensamento filosófico desde a antiguidade 

até o século XX, mas não destina uma única linha para as concepções de Propp.  

Uma hipótese que justificaria essa exclusão seria a identificação deste autor com 

uma corrente de pensamento do qual a autora discorda; mas isso não se justifica 

pelo fato de que ela está empreendendo um levantamento histórico do pensamento 

sobre o riso e excluir pensamentos discordantes em uma seleção não parece ética 

ou cientificamente recomendável em uma investigação crítica. Além disso, a autora 

faz correlações entre diversos pensadores, antagônicos muitas vezes, e faz 

questionamentos sobre cada concepção do humor. Do ponto de vista pedagógico, 

perde-se, no mínimo, uma oportunidade de reflexão crítica proporcionada pelo 

contato com uma abordagem, teoricamente, equivocada. Em outras palavras, deixa-

se de aprender com o “erro” do outro. Questionar, discordar, sim, mas, ignorar 

jamais. 

Anne Hénault, em sua História Concisa da Semiótica (2006), questiona a 

inclusão e a valorização de Propp como fundador e representante do Formalismo:  

Ora (poderia haver algo de mais paradoxal?), V. Propp não foi um 
formalista de primeira hora: ele não teve, ao que tudo indica, 
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nenhuma participação da fundação do Círculo Lingüístico de Moscou 
em 1915, nem na da OPOIAZ (Sociedade de Estudos da Linguagem 
Poética) de São Petersburgo em 1916, dois grandes centros de 
atividade do formalismo russo. [...] Propp também não foi um 
formalista da segunda leva, patê integrante do grupo ampliado e 
sensato que soube atravessar as turbulências futuristas dos 
primeiros tempos, seus aforismos e seus slogans mordazes, para se 
assegurar poder e continuidade acadêmica. Propp também não 
aprece no grupo fundador do departamento de história literária do 
Instituto de Arte e História da Arte de Petrogrado (1920). E, por fim, 
seu nome não está envolvido nos primeiros conflitos ideológico-
críticos suscitados, a partir de 1922, pela vigilância preventiva dos 
marxistas-leninistas ortodoxos (HÉNAULT, 2006 p 99). 

 Para essa autora, a inclusão de Propp como precursor da semiótica deu-se 

de forma retrospectiva, através da leitura, tardia em três décadas, de sua obra.  

Embora não seja possível negar a identificação dos conceitos defendidos por Propp 

com o pensamento formalista, fica evidenciado um patrulhamento intelectual 

poderoso, expresso na  classificação de correntes do pensamento. 

 Propp inicia a sua obra valorizando a importância da teoria, “necessária em 

qualquer campo do conhecimento humano” (PROPP, 1992, p. 15). Entretanto, critica 

o método denominado dedutivo devido à sua “total abstração” e falta de relação com 

a realidade. Propp denomina estes conceitos nascidos da pura especulação como 

“filosofemas mortos”, carentes de fatos que os corroborem. Ele defende o método 

indutivo, utilizado em sua pesquisa, o qual é apoiado em farto material, reunido e 

sistematizado.  As conclusões realizadas por este método não partem de hipóteses 

pré-formuladas, mas  surgem da análise dos fatos e do estudo comparativo. 

 O material analisado pelo autor inclui obras da literatura clássica russa, além 

dos exemplos da produção folclorística e de revistas humorísticas e satíricas, 

inclusive folhetins publicados em jornais. Além de obras literárias, o autor também 

pesquisou produções circenses, o teatro de variedades e a comédia 

cinematográfica.  

Propp classifica o riso em dois grandes grupos: o riso de zombaria e o que ele 

denomina de “outros tipos de riso”. O primeiro grupo está subdividido em capítulos 

que exploram os aspectos externos e visíveis do homem, suas ações e 

pensamentos. O riso de zombaria pode emergir dos atributos do sujeito da ação 

cômica (seu caráter, sua aparência física, suas idéias e palavras), de suas ações ou 

decorrente da ação de outros sujeitos que geram situações provocadoras do riso. 
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 A segunda parte do livro trata de risos que não estão ligados às deficiências 

morais humanas, desprovidos, portanto, de uma intencionalidade corretiva.  

2.3.4.1 O riso de zombaria 

 Recuperando o conceito aristotélico da natureza humana do riso, Propp 

identifica como objetos risíveis os aspectos físico -  portanto visível e imagético -  e o 

imaterial (a vida moral e intelectual) do homem.   A visão e a audição são os 

sentidos que captam o que o nosso cérebro processará e classificará, de acordo 

com algumas condições, como risível. Em relação às características físicas, 

podemos rir das formas e proporções das partes do corpo humano que nos pareçam 

desproporcionais, pois “podem ser ridículos o aspecto da pessoa, seu rosto, sua 

silhueta, seus movimentos” (PROPP, 1992, p.29).

 Esses “defeitos” provocam o riso como resultado de um choque com os 

padrões estéticos que foram estabelecidos culturalmente e “contrariam nossas 

noções de harmonia e de proporção” (PROPP, 1992, p. 64). A comicidade resultante 

da diferença é assim expressa por este autor: 

Isso esclarece por que são ridículas as deformações dos rostos 
humanos nos espelhos curvos. Narizes exagerados e proeminentes, 
bochechas extremamente gorduchas, enormes orelhas de abano, 
uma expressão do rosto completamente inusitada, sobretudo quando 
ri de modo que a boca chegue até as orelhas – tudo isso constitui 
uma deformidade que suscita o riso como também os outros tipos de 
deformidade e desproporção (PROPP, 1992, p. 65). 

O autor claramente enfatiza o aspecto do exagero de formas e proporções. 

Porém, se considerarmos como diferença apenas o aumento das formas estaremos 

reduzindo o conceito a um aspecto apenas. Segundo essa teoria, o que está em 

foco é a transgressão da norma estética estabelecida; sendo assim, seriam 

igualmente cômicos narizes minúsculos, orelhas pequenas ou bochechas fundas. Da 

mesma forma, um indivíduo muito magro ou muito baixo.  Poderíamos considerar 

este efeito como um exagero negativo, que tende para uma ausência do elemento 

risível. 
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O autor explora essa ruptura estética em outros capítulos da obra analisada 

intitulados “O homem com aparência de animal” e  “O homem-coisa”. No primeiro 

capítulo, ele defende que a comicidade gerada pela semelhança com animais ocorre 

quando ela simboliza qualidades negativas do homem:  

A comparação com animais é cômica apenas quando serve para 
desvendar um defeito qualquer. Onde isso não ocorre, a comparação 
não só não é ofensiva, mas pode até servir como manifestação de 
elogio ou de afeto” (PROPP, 1992, p. 67). 

Segunda a nossa compreensão, Propp comete o mesmo erro atribuído ao 

exagero. Seria correto associarmos, de uma forma tão limitadora, o riso aos defeitos 

morais humanos? Não poderia o riso brotar da mera constatação de características 

de uma espécie em outra de natureza distinta, independentemente dessas 

características serem consideradas moralmente positivas ou negativas?  Homens e 

animais, embora seres vivos, pertencem a categorias diferentes e é a ruptura deste 

limite, tanto na atribuição do caráter animalesco ao homem quanto na humanização 

do animal, que pode produzir o efeito cômico.  

  Propp lembra a exceção necessária para a produção do riso: o domínio do 

sofrimento.  Este é um conceito aristotélico, confirmado por todos os que o 

sucederam na tarefa de teorização da comicidade: não conseguimos rir de algo que 

nos suscita horror ou piedade e compaixão.   

Seguindo a lógica do efeito cômico produzido pela ruptura estética, é fácil 

identificar outros fatos geradores do riso.  O timbre, o ritmo e a altura da voz de uma 

pessoa, por exemplo, também podem ser risíveis se considerarmos apenas a sua 

forma, suas propriedades físicas, mesmo que não levemos em conta o que é dito. 

Nesse caso, o riso poderia ocorrer em função da associação do timbre do sujeito 

falante com um emissor de caráter diferente como uma pessoa do sexo oposto, um 

instrumento musical, um animal ou outra fonte sonora como uma buzina ou uma 

máquina.  

O desvelamento dos defeitos, morais e internos, humanos realizado através 

de signos exteriores e visíveis, é o princípio que norteia a concepção cômica de 

Propp. Não são raras as invocações de termos moralizantes em suas análises.  

Talvez o exemplo mais representativo dessa análise seja o tratamento dado ao 
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chamado “riso maldoso” e o “riso cínico”.  Acerca dessas modalidades de riso, afirma 

o autor:  

A desgraça dos outros, não importa se pequena o grande, e a 
infelicidade alheia podem levar um ser humano árido, incapaz de 
entender o sofrimento dos outros, a um riso que tem as 
características do cinismo (PROPP, 1992, p 160). 

 Essa postura é observada em outros momentos da obra. Tratando da 

“ridicularização das profissões”, Propp explica a ausência do tratamento satírico 

dado aos camponeses: 

É significativo que Gogol, bem como outros escritores satíricos 
russos, não tenha em parte alguma abordado o trabalho do 
camponês da lavoura. O trabalho pesado do camponês servo de 
gleba, observado ainda que apenas do ponto de vista dos atos 
exteriores, não pode ser encarado como cômico por uma pessoa de 
bom senso (PROPP, 1992, p 160). 

 O julgamento acerca do bom senso é meramente subjetivo e contradiz a 

proposta de fugir da análise ausente de uma abstração prévia. Fica evidenciado o 

caráter moralizador quando Propp classifica, por dedução, as pessoas que riem de 

uma cena que envolve uma personagem viciada em álcool como pessoas que não 

têm “bom senso”. 

 Embora evoque um princípio reconhecido (o da ausência do horror e da 

compaixão na comédia), Propp adota uma postura excessivamente conclusiva ao 

comentar a comicidade que advém da bebida e da embriaguez. “A embriaguez que 

chega ao vício nunca pode ser ridícula”, diz o autor (PROPP, 1992, p 50). A não ser 

por razões moralistas, não encontramos  motivos convincentes para essa exclusão. 

 Na elaboração do conceito de riso de zombaria, Propp analisa textos que 

retratam atributos exteriores dos homens, reforçando o fator imagético de uma cena 

cômica.  Dessa forma, ele reconhece a importância da contribuição da imagem na 

elaboração da comicidade. Os recortes apresentados por ele destacam o aspecto 

físico, o exagero cômico que pode ser expresso em caracteres ou em ações 

engraçadas.  Mas este autor também recorre a outra fonte para o humor. Os 

recursos lingüísticos, a paródia e os alogismos, por exemplo, são abstrações, 

elaborações mentais que geram o riso por provocarem choques no campo dos 

sentidos e significações.  
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 Ao conceituar a paródia, por exemplo, o autor assim se expressa: 

A paródia consiste na imitação das características exteriores de um 
fenômeno qualquer de vida (das maneiras de uma pessoa, dos 
procedimentos artísticos, etc.), de modo a ocultar ou negar o sentido 
interior daquilo que é submetido à parodizaçao. [...] A paródia tende a 
demonstrar que por trás das formas exteriores de uma manifestação 
espiritual não há nada, que por trás delas existe o vazio. [...] Desse 
modo, a paródia representa um meio de desvendamento da 
inconsistência interior do que é parodiado (PROPP, 1992, p. 84). 

 Essa é uma elaboração inicial do autor, pois trata de um aspecto verdadeiro 

do ato paródico, mas que não abarca todas as suas possibilidades. Apresentar o 

conteúdo vazio das formas parodiadas como o centro de um texto humorístico 

significa limitar suas demandas de leitura. O texto paródico tem um desafio maior do 

que levar o leitor a uma surpresa decorrente do encontro com este vazio. Devemos 

admitir, entretanto, que é plenamente possível rir de uma imitação gestual 

aparentemente despretensiosa. Este riso, às vezes, não é tão carregado de 

reflexões filosóficas sobre o objeto parodiado, mas não significa que há um vazio em 

sua essência. Talvez o mais correto fosse dizer que não há uma correlação entre 

forma e conteúdo. Ao ler um texto paródico, o leitor tem diante de si outro conteúdo 

a ser explorado, que se apresenta envolto em uma embalagem reconhecida. E 

dessa incongruência pode surgir o riso. 

 Essa elaboração avança quando Propp diferencia dois objetos da paródia: o 

autor (ou corrente estilística à qual pertence) do texto original parodiado e um 

fenômeno de caráter sócio-político. Essa diferenciação é importante e confirma a 

impossibilidade do vazio do conteúdo, pois este sempre tem um objeto ao qual se 

opõe.  

 Propp fala de travestimento de um texto que se apropria de uma forma 

literária reconhecida que é usada para fins diferentes de sua concepção original. O 

texto original apenas empresta a sua forma  ao texto paródico e seu conteúdo não 

contribui em nada para a construção do sentido do novo texto. Essa afirmação 

parece arriscada. Ela pode se aplicar no caso de uma imitação da estrutura de um 

poema, por exemplo;  mas, levando-se em conta que o objeto parodiado pode ser 

um fenômeno qualquer, alguns valores subjetivos e intrínsecos (parte do seu 

conteúdo) podem ser tomados de empréstimo e produzirem uma correlação de 
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sentidos no novo texto. As personagens de um texto paródico podem manter uma 

relação de poder semelhante à que ocorre em um conto fadas, por exemplo. 

  

2.3.4. 2. Outros tipos de riso 

Propp apresenta outra categoria de risos, denominada por ele de “outros tipos 

de riso”. Opondo-se ao riso de zombaria, no qual o riso é suscitado por algum 

defeito daquilo  ou  de quem se ri, existem tipos de risos que, na opinião do autor, 

prescidem ou minimizam este defeito no outro. Trata-se no riso bom, um riso sem a 

intenção derrisória. Ou, por outro lado, os defeitos inexistentes ou inexpressivos de 

alguém podem ser enfatizados por um riso maldoso, nos termos do autor. 

Sucintamente, Propp apresenta o “riso alegre”, um riso com características mais 

psicológicas do que estéticas, mais subjetivo do que objetivo. Essa dificuldade de 

conceituação provavelmente levou Propp a abordar essa forma de riso em apenas 

três curtos parágrafos. Propp inclui em sua lista o riso ritual, com raízes na cultura da  

antiguidade e em mitos antigos, como o da deusa dos nascimentos Iekhsit, que 

visitava as parturientes ajudando-as a dar à luz rindo alto. Na Idade Média, lembra 

Propp, havia o “riso pascal”, no qual “durante o rito religioso de preparação da 

Páscoa o sacerdote alegrava os paroquianos com brincadeiras indecentes a fim de 

fazê-los rir” (PROPP, 1992, p. 165). 

A última forma de riso apresentado por Propp, o imoderado, tem suas raízes 

nas práticas  antigas da Europa Ocidental:

Se hoje nos encanta a presença de certos limites, outrora o que 
fascinava era a ausência de fronteiras, a total entrega de si àquilo 
que habitualmente se considera ilícito e inadmissível e que costuma 
suscitar uma grande risada. Nas estéticas burguesas este gênero de 
riso é classificado ente os mais “baixos”. É o riso das praças, dos 
bufões, é o riso das festas e das diversões populares (PROPP, 1992, 
p. 166). 

Propp apresenta Rabelais como o representante mais significativo deste riso 

desenfreado. “Pautados em Bakhtin”, afirma ele, “podemos chamar a este riso de 

riso rabelaisiano” (PROPP, 1992, p. 167).  Apoiado nos estudos de Bakhtin, Propp 

explica essa permissividade temporária levando em conta o contexto social das 

camadas excluídas de camponeses europeus medievais. O carnaval, a expressão 
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definitiva desse riso,   assinalava uma resistência dos festejos rituais primitivos, “cujo 

desenrolar-se devia ajudar a natureza a despertar para uma nova vida e para um 

renascimento”  (PROPP, 1992, p. 167). 

Propositalmente, citamos, via Propp, Bakhtin: 

Bakhtin assim se expressa: “todo um mundo invisível de formas e 
manifestações de escárnio se contrapunha à cultura oficial e séria 
(por sua tipologia) da Idade Média clerical e feudal”; “o riso, rejeitado 
pela Idade Média do culto e da  visão de mundo oficial, tornou-se um 
ninho não oficial, mas quase legal sob o telhado de toda festa”. 
“Compreendiam que atrás do riso não se escondia nunca a violência, 
que o riso não levanta fogueiras, que a hipocrisia e o engano nunca 
riem, mas vestem uma máscara de seriedade, que o riso não erige 
dogmas e não pode ser autoritário, que o riso não significa medo, 
mas a consciência da força [...] Por isto, instintivamente, não 
acreditavam na seriedade e confiavam no riso das festividades” 
(PROPP, 1992, p. 169). 

É interessante observar essa aproximação entre os dois teóricos. O fenômeno 

da carnavalização provocava grandes dificuldades de entendimento para “os 

estudiosos burgueses de estética que os consideravam com o maior desprezo” 

(PROPP, 1992, p. 169).  A produção literária carnavalesca, rabelaisiana por 

excelência e rejeitada pela crítica russa, recebeu a atenção de Bakhtin e seus 

discípulos, que pesquisaram minuciosamente o cenário sociológico e as raízes 

históricas e filosóficas necessárias para a compreensão daquele fenômeno.  

Nossa única observação é quanto a Propp ter classificado este riso em uma 

categoria que prescinde da derrisão. Esse riso desenfreado, no nosso entender, 

exemplificado no fenômeno da carnavalização, levanta-se contra o autoritarismo e, 

embora apresente características de uma permissão oficial, representa um grito 

contra a exclusão, a falta de liberdade e o status quo. Ele não é um riso sem um 

razão de ser. Ele tem um alvo e um discurso expressivo e fortemente evidenciado no 

rompimento dos limites da “normalidade”. A análise de Propp está correta, embora 

situada  em um lugar inadequado de sua obra. 
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2.5 Afinal de contas... o que é o humor? 

É bastante evidente a dificuldade enfrentada por todos os estudiosos dos 

textos humorísticos para delinear o conceito de humor. Como um sabonete 

escorregadio, ele escapa das mãos que o tentam contê-lo, por mais ágeis que elas 

sejam. Mesmo Propp, o que mais combate as concepções equivocadas (segundo 

seu ponto de vista), rende-se à grandeza do tema (grifos nossos): 

Aos poucos vai se configurando uma certa regularidade geral que 
permeia todos os aspectos do riso de zombaria e da comicidade a 
ele relacionada. Não iremos criar uma fórmula geral desta 
regularidade, uma vez que qualquer fórmula restringe a natureza do 
fenômeno em questão e não mostra toda a riqueza e a variedade de 
formas em que ele se manifesta, por apagar as nuanças. Não 
esgotamos todos os casos possíveis porque isso teria acarretado 
uma ampliação excessiva do trabalho e tê-lo ia tornado pesado sem 
fazê-lo, nem por isso, mais convincente (PROPP, 1992, p. 178). 

Bergson associa-se às desafortunadas tentativas anteriores de delimitação da 

comicidade: 

Os maiores pensadores, desde Aristóteles, estiveram às voltas com 
esse probleminha, que sempre se esquiva aos esforços, escorrega, 
escapa e ressurge, impertinente desafio lançado à especulação 
filosófica (BERGSON, 2001, p. 1). 

É difícil não relacionar essa problematização à existente no campo maior da 

conceituação do texto literário. O que é literatura? Quais as especificidades do texto 

literário? É possível percorrer sem dificuldade o vasto território textual sem 

transgredir os limites da literariedade?  Ao deparar-se com esse desafio, CULLER 

(1999), cautelosamente, assim procede: 

As qualidades da literatura não podem ser reduzidas a propriedades 
objetivas ou a conseqüências de maneiras de enquadrar a 
linguagem. [...] A linguagem resiste aos enquadramentos que 
impomos [...] Quando tratamos algo como literatura, quando 
procuramos padrão e coerência, há resistência na linguagem; temos 
que trabalhar em cima disso, trabalhar com isso. Finalmente, a 
“literariedade” da literatura pode residir na tensão da interação entre 
o material lingüístico e as expectativas convencionais do leitor a 
respeito do que é literatura. Mas digo isso com cautela, pois a outra 
coisa que aprendemos com os nossos cinco casos é que cada 
qualidade identificada como um traço importante da literatura mostra 
não ser um traço definidor, já que pode ser encontrada em ação em 
outros usos da linguagem (CULLER, 1999, p. 42). 
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Seria prudente adotar os mesmos procedimentos de prudência em relação 

aos textos de humor. Embora possamos perceber algumas características nos textos 

humorísticos mais facilmente reconhecíveis, em virtude das dimensões sociais e 

psicológicas, o ideal seria dizer que determinados textos podem produzir o riso. Para 

isso ocorrer é necessário que o leitor atue, reconhecendo as provocações do autor – 

e do gênero – e elabore sentidos.  

Cientes dessa dificuldade, sentimo-nos desafiados a tratar um conceito que 

deriva do diálogo com as teorias apresentadas neste trabalho. 

2.5.1 Humor e ruptura 

De um modo geral, a comicidade se dá pela transgressão das relações de 

significação entre um signo, seu conceito e o objeto referente. A compreensão de 

um determinado conceito ocorre em virtude de um pacto no uso dos signos. Quando 

esse pacto é violado a construção do sentido de um texto, seja ele verbal e/ou 

imagético, fica comprometida. Quando isso ocorre, o leitor não consegue decifrar as 

pistas textuais, indicações sugeridas pelo autor e, presumivelmente, convencionadas 

no contexto de ambos. 

A semiótica Pierceana, diferentemente da proposta por Saussure, composta 

apenas pelo significante e significado, é tríade, conforme ilustrada no triângulo 

abaixo: 

        INTERPRETANTE 

              (Conceito) 

      SIGNO                                  OBJETO 

     (Palavra)                               (Referente)      

Figura 3
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A alteração do conceito invocado por um signo implica na mudança do objeto 

referente. Quando usamos a palavra casa o mais comum é que ela invoque uma 

imagem mental que nos remete a um objeto concreto: uma construção, uma cabana, 

um apartamento. Entretanto, se estamos falando da casa de um botão em uma 

camisa, essa relação muda drasticamente nossa imagem mental e o objeto 

referenciado. Normalmente, o leitor percebe, através do contexto da leitura, que 

sentido atribuir a uma determinada palavra. Em um texto de humor, a quebra 

abrupta do contexto funciona como um sinalizador, indicando que uma atenção 

maior deve ser dada a este fato, convocando o leitor a uma reorganização do seu 

pensamento em busca de outros significados que possibilitem a solução do conflito 

cognitivo. Nesse caso, a mudança brusca na significação é o fator gerador da 

comicidade. Isso é decorrente de uma quebra de expectativa. Nos texto de humor,  o 

inusitado é um fator predominante.  

A mudança isolada de um signo, mantendo-se intactos o conceito e o 

referente também gera comicidade. Tomemos como exemplo o texto de Ruth Rocha 

(1999, p. 14) onde a personagem Marcelo questiona a arbitrariedade do signo 

lingüístico: 

E Marcelo continuou pensando: 
“Pois é, está tudo errado! Bola é bola porque é redonda. Mas bolo 
nem sempre é redondo. E por que a bola não é a mulher do bolo? E 
bule? E belo? E bala? Eu acho que as coisas deviam ter nome mais 
apropriado. Cadeira, por exemplo. Devia chamar sentador, não 
cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro? Devia chamar 
cabeceiro, lógico! Também, agora, eu só vou falar assim” 
Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua: 
- Mamãe, quer me passar o mexedor? 
- Mexedor? Que é isso? 
- Mexedorzinho, de mexer café. 
- Ah... colherinha, você quer dizer. 
- Papai, me dá o suco de vaca? 
- Que é isso, menino! 
- Suco de vaca, ora! Que está no suco-da-vaqueira. 
- Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende este menino? 

   

Ao questionar a arbitrariedade da relação entre a palavra e seu significado, 

Marcelo resolve exercer o direito de arbitrar também, através de um neologismo 

particular. Assim, ele cria seu próprio dicionário. Mas a simples substituição de 

palavras por seus sinônimos em um texto não provoca humor. Caso isto fosse 
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verdade, o dicionário poderia ser considerado a mais importante e a mais vasta obra 

de humor. E por que não rimos durante a leitura de um dicionário e o fazemos no 

caso do texto citado?  Por conta  da mudança arbitrária, da quebra do acordo de 

significação. A alteração proposta por Marcelo é não-autorizada e só é recebida pelo 

leitor como uma permissão relacionada ao gênero textual. O aspecto inovador e 

inusitado das novas palavras, que apesar de estranhas, mantêm uma relação 

semântica mais próxima com a função dos objetos citados, é que provoca o riso do 

leitor.  

Em outro exemplo, mais radical, Luís Fernando Veríssimo elabora uma troca 

de palavras sem, entretanto, fazer correlação com a funcionalidade dos termos. Pelo 

contrário, ele arbitrariamente altera o significado de algumas palavras. Habilmente, 

ele escolhe palavras que não fazem parte do vocabulário corriqueiro e parece mais 

preocupado em jogar com a sonoridade e o deslocamento. 

Um dia chega a Cântaro um jovem trovador, Lipídio de Albornoz. 
Ele cruza a Ponte de Safena e entra na cidade montado no seu 
cavalo Escarcéu. Avista uma mulher vestindo uma bandalheira preta 
que lhe lança um olhar cheio de betume e cabriolé. Segue-a através 
dos becos de Cântaro até um sumário — uma espécie de jardim 
enclausurado —, onde ela deixa cair a bandalheira. É Lascívia. Ela 
sobe por um escrutínio, pequena escada estreita, e desaparece por 
uma porciúncula. 

Lipídio a segue. Vê-se num longo conluio que leva a uma prótese 
entreaberta. Ele entra. Lascívia está sentada num trunfo em frente ao 
seu pinochet, penteando-se. 

Lipídio, que sempre carrega consigo um fanfarrão (instrumento 
primitivo de sete cordas), começa a cantar uma balada. Lascívia bate 
palmas e chama: 

— Cisterna! Vanglória! 
São suas escravas que vêm prepará-la para os ritos do amor. 

Lipídio desfaz-se de suas roupas — o satrapa, o himpen, os dois 
fátuos — até ficar só de reles. Dirige-se para a cama cantando uma 
antiga minarete. Lascívia diz: 

— Cala-te, sândalo. Quero sentir o seu vespúcio junto ao meu 
passe-partout. 

Atrás de uma cortina, Muxoxo, o algoz, prepara seu longo 
cadastro para cortar a cabeça do trovador. 

A história só não acaba mal porque o cavalo de Lipídio, Escarcéu, 
espia pela janela na hora em que Muxoxo vai decapitar seu dono, no 
momento entregue aos sassafrás, e dá o alarme. Lipídio pula da 
cama, veste seu reles rapidamente e sai pela janela, onde Escarcéu 
o espera. 

Lascívia manda levantarem a Ponte de Safena, mas tarde demais. 
Lipídio e Escarcéu já galopam por motins e valiums, longe da 
vingança de Lascívia (VERÍSSIMO, 2001, p. 73). 
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A ruptura de sentidos proposta pelo autor marca a característica principal do 

texto. Sumário, conluio, cadastro, reles, motins e valiums são termos dicionarizados 

com significados completamente diferentes do sugeridos pelo autor, que nos convida 

a colocarmo-os de lado enquanto exercitamos a imaginação na construção de novos 

significados a partir da contextualização presente na narrativa.  

Ao teorizar sobre o riso, FREUD (1959, p.116) alega que  a ligação entre duas 

séries de idéias separadas proporcionada pelo jogo de palavras, exige um esforço 

muito grande para a sua compreensão. A economia psíquica provocada pela 

associação de idéias tão distantes gera um prazer, fruto deste “curto-circuito” , que é 

tanto maior quanto mais as duas séries forem estranhas e afastadas entre si. 

Outros autores, como Lévi-Strauss (apud ALBERTI, 2002, p.18) também 

consideram o riso como resultado “de uma conexão rápida e inesperada de dois 

campos semânticos distanciados”. Segundo HUIZINGA (1999, p. 31), “o jogo baseia-

se na manipulação de uma certa imaginação da realidade, de sua transformação em 

imagens, e mantém estreita ligação com o campo da estética”. É para este jogo da 

imaginação que Veríssimo convida o seu leitor. 

Talvez a dificuldade encontrada na definição do cômico esteja em sua própria 

intenção de definir. Definindo, delimitando, encerrando uma concepção tem-se a 

impressão de dominar todo o conceito. E isso simplesmente não é possível de ser 

alcançado com textos literários, e muito menos com o humor. Eles sempre escapam, 

fluidos e maleáveis que são na sua essência. Podemos nos aproximar deles, mas 

jamais contê-los. 

Compagnon (2001) lembra-nos a necessidade de darmos a devida atenção 

ao gênero para uma compreensão adequada do processo de leitura: 

A concretização que toda leitura realiza é, pois, inseparável das 
imposições de gênero, isto é, as convenções históricas próprias ao 
gênero, ao qual o leitor imagina que o texto pertence, lhe permitem 
selecionar e limitar, dentre os recursos oferecidos pelo texto, aqueles 
que sua leitura atualizará. O gênero como código literário, conjunto 
de normas, de regras do jogo, informa o leitor sobre a maneira pela 
qual ele deverá abordar o texto, assegurando desta forma a sua 
compreensão (COMPAGNON, 2001, p. 158). 

Decorreriam da falta de entendimento deste aspecto da leitura, as polêmicas 

e parcialidades na avaliação do cômico. Alguns se dedicaram a analisar os 

processos (e intenções) presentes na produção do cômico. Neste ímpeto tecem 
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elaborações teóricas no intuito de fornecer princípios gerais (e quase infalíveis) para 

a obtenção e explicação do texto cômico. Segundo os formalistas, estes princípios 

estariam presentes no texto, independentes da participação do leitor. Outros 

estudiosos tentaram explicar os efeitos da comicidade no leitor e, de igual forma, 

estabeleceram os mecanismos psíquicos, morais, intelectuais e culturais 

condicionantes da recepção. Freud e os teóricos da Estética da Recepção 

representariam bem este posicionamento, no qual o foco muda do texto (ou do 

autor) para a participação ativa e definitiva do leitor. Será possível conciliar  

posicionamentos aparentemente tão distantes? Como são pontos de vista, 

logicamente precisam ser diferentes porque se tratam de visões e ângulos distintos 

de abordagem. Mas são abordagens de um mesmo fenômeno, embora 

multifacetado.  Compagnon (2001) esboça uma possibilidade de integração: 

Fish justifica a eliminação simultânea do autor, do texto e do leitor 
nestes termos: “a intenção e a compreensão são dois lados do 
mesmo ato convencional, cada um supondo (incluindo, definindo 
especificando) o outro. Desenhar o perfil do leitor informado ou 
competente é ao mesmo tempo caracterizar a intenção do autor e 
vice-versa, porque criar um ou outro é especificar as condições 
contemporâneas de enunciação, identificar a comunidade daqueles 
que compartilham as mesmas estratégias interpretativas tornando-se 
membro dela” (COMPAGNON, 2001, p. 161). 

  

A patir dessa concepção de comunidade interpretativa,  texto e leitor não são 

vistos como concorrentes pois são noções relativamente interdependentes. Talvez 

tenhamos que nos contentar em desfrutar dos efeitos de um texto humorístico – os 

seus resultados em nosso espírito, o riso, as elaborações mentais produzidas – e 

nos darmos por satisfeitos quando conseguirmos reconhecer um ou outro atributo 

que nos permita caracterizá-lo assim. Textos com atributos literários devem fugir de 

categorizações pormenorizadas ou preocupações acadêmicas que se desviem do 

objetivo da compreensão dos mecanismos de produção da fruição. O próprio 

conceito bakhtiniano de gêneros do discurso trata-os como “tipos relativamente 

estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2003., p. 262). 

Isso não significa uma anulação cognitiva nem uma alienação intelectual. Em 

outras palavras, devemos nos acercar destes textos não com a pretensão de 

dominá-los, mas sim de nos deixar conscientemente sermos envolvidos e, 

ativamente, participarmos do jogo proposto eles. 
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II PARTE 

O HUMOR GRÁFICO 
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3. CARACTERIZANDO O HUMOR GRÁFICO 

Parte do poder do terrível é o horror que ele nos 

causa. Quem se horroriza tem medo e se 

agacha. Quando nos rimos diante do terrível ele 

fica menor e perde parte do seu poder. (RUBEM 

ALVES, 1997) 

As teorias sobre o cômico trataram de descrever o humor das palavras, do 

caráter e dos gestos humanos. A leitura imagética sempre esteve implícita em todas 

as discussões sobre os efeitos do riso. Rimos de uma cena engraçada, de uma 

expressão facial ou um gesto que nos surpreende. A única abordagem que tratava 

explicitamente de uma imagem criada pelo homem é a que trata das caricaturas. As 

deformações presentes nos desenhos caricatos serviam de argumentos para a 

explicação da comicidade. Bergson (2001) utiliza-se das técnicas dos caricaturistas 

para justificar sua teoria do desvelamento do mecânico no ser vivo constatado pelo 

riso:  

Por isso é que um rosto é tanto mais cômico quanto mais nos sugere 
a idéia de alguma ação simples, mecânica, em que a personalidade 
estaria absorvida para todo o sempre. [...] Entende-se agora a 
comicidade da caricatura. Por mais regular que seja uma fisionomia, 
por mais harmoniosa que suponhamos serem suas linhas, por mais 
graciosos os movimentos, seu equilíbrio nunca é absolutamente 
perfeito. Nela sempre se discernira o indicio de um vezo que se 
anuncia, o esboço de um esgar possível, enfim uma deformação 
preferida na qual se contorceria a natureza. A arte do caricaturista é 
captar esse movimento às vezes imperceptível e, ampliando-o, torná-
lo visível para todos os olhos (BERGSON, 2001, p. 18, 19). 

Propp (1992), que escreveu seu trabalho após Bergson (2001), segue uma 

linha de raciocínio semelhante para descrever a caricatura, embora não fundamente 

da mesma forma os motivos do caricaturista:  

A essência da caricatura foi reiteradamente definida de modo 
convincente e correto. Toma-se um pormenor, um detalhe; esse 
detalhe é exagerado de modo a atrair para si uma atenção exclusiva 
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enquanto todas as demais características de quem ou daquilo que é 
submetido à caricaturização a partir desse momento são canceladas 
e deixam de existir. A caricatura de fenômenos de ordem física (um 
nariz grande, uma barriga avantajada, a calvície) não se diferencia 
em nada da caricatura de fenômenos de ordem espiritual, a 
caricatura dos caracteres. A representação cômica, caricatural, de 
um caráter está em tomar uma particularidade qualquer da pessoa e 
em representá-la como única, ou seja, em exagerá-la (PROPP, 1992, 
p. 88 e 89) 

Propp, assim como Bergson, não demonstra interesse em exemplificar sua 

teoria apresentando caricaturas examinadas. “Não daremos exemplos de 

caricatura”, diz ele, ao recomendando aos seus leitores que “abram qualquer revista 

satírica” para comprovar a teoria defendida. Curiosamente, ao apresentar sua 

metodologia, ele foi enfático ao condenar a “falha  primeira e fundamental” das 

teorias existentes: sua “terrível e total abstração”. Ele denuncia que “os fatos são 

raramente introduzidos, apenas como ilustrações das teorias abstratas que estão 

sendo expostas” (PROPP, 1992, p. 16). O que se pode concluir é que nenhum 

destes estudiosos tinha interesse genuíno em discutir o aspecto imagético (gráfico) 

das caricaturas; elas serviam apenas de pretextos para falar da comicidade presente 

no teatro. 

“O chiste representa então uma rebelião contra tal autoridade, liberação do 

jugo da mesma. Neste mesmo fator jaz o encanto da caricatura, da qual rimos, 

embora o seu acerto seja mínimo, simplesmente porque contamos como mérito da 

mesma dita rebelião contra a autoridade”, afirma FREUD (1959, p. 99). Dessa forma, 

este autor se aproxima um pouco do conceito moderno sobre as intenções do humor 

gráfico. Cabe-nos, entanto, aprofundar este entendimento, exemplificando-os, após 

a recuperação da origem e evolução da charge. 

Após revisitarmos as principais  teorias que nos apresentam(ou tentam 

apresentar)  as principais características do humor – termo que usaremos de forma a 

generalizar as diversas nuances da comicidade e do riso –,  julgamos necessária 

uma  aproximação dos textos de humor gráfico nos quais procederemos uma 

verificação e aplicabilidade dessas teorias. Para isso levaremos em conta as 

especificidades das charges e cartuns e os artifícios de produção de sentido usados 

pelos artistas e os recursos disponibilizados ao leitor nas pistas deixadas, sejam 

através da imagem e/ou do texto lingüístico. 
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Nosso aporte teórico será composto, num espectro mais amplo, dos textos 

analisados na primeira parte deste trabalho – em particular as teorias de Bergson, 

Propp e Bakhtin – aos quais recorreremos em busca de orientação sobre os 

aspectos do humor em geral e, particularmente às propriedades do humor gráfico, 

buscaremos orientação de ECO (2001) e suas teorias sobre a estética da 

comunicação e sua relação com a teoria literária e o papel do leitor. Neste particular, 

sua obra Apocalípticos e Integrados (2001), por abordar a problemática dos produtos 

da indústria cultural, e em especial o tema das historias em quadrinhos (que 

apresenta grande afinidade com as charges e cartuns), será de grande valia nessa 

pesquisa. 

O corpus de nossa pesquisa será composto de produções que passaram por 

uma seleção. A maioria delas compõe os catálogos publicados pelos Salões de 

Humor Gráfico no país. Os trabalhos enviados para estes concursos passam por 

uma primeira etapa de seleção na qual são avaliados os aspectos técnicos exigidos 

(como dimensões, técnica de execução e, quando este requisito existe, a pertinência 

ao tema do salão) e a qualidade artística. A próxima etapa é escolher os trabalhos 

que serão premiados ou classificados. Dessa forma, os trabalhos constantes destes 

catálogos apresentam alta qualidade na criação e execução técnica. Outros 

trabalhos analisados são de artistas reconhecidos dentro e fora do país pela 

qualidade de suas obras, as quais constam de antologias e coletâneas impressas 

em livros ou jornais. Quando necessário, recorreremos a outros trabalhos 

(independente do suporte em quem foram publicados) a fim de enriquecer a 

ilustração de um conceito. 

  

3.1 No princípio era a caricatura 

Assim como o riso, a necessidade de se comunicar – ou se expressar – é 

inerente ao homem. Os gestos e os sons, entretanto, não pareciam bastantes para 

suprir essa necessidade; e assim como “não há em parte alguma povo algum sem 

narrativa” (Barthes, 1973, p. 19), igualmente não há povo que não tenha registrado 

de diversas formas suas histórias e suas idéias, como comprovam as mais antigas 

inscrições rupestres. Registrar tornou-se um imperativo, mais que uma necessidade; 
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o homem não esperaria o aparecimento da escrita para expressar-se. 

Empiricamente, ou acidentalmente, o homem descobriu os suportes e materiais 

necessários para expressar ou comunicar – nem que fosse para si mesmo – suas 

histórias e valores.  

A figura abaixo (Fig. 4), encontrada na caverna de Lascaux (França), em 

1940, representa uma cena de caçada. O desenho se apresenta como um frame, 

um congelamento de uma ação que se desenrola. A sugestão dos movimentos é 

claramente perceptível na abertura das patas dos antílopes, capturados em pleno 

salto, e na lacuna (a ser preenchida pelo leitor) entre as imagens dos guerreiros e 

dos animais com setas encravadas no seu corpo, ou seja, entre o ato de disparar a 

flecha e o acerto do alvo.  

Figura 4

 Embora vivamos no século das imagens, é fácil perceber como elas 

acompanharam a história da humanidade nos diversos períodos e cumprindo 
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diversas funções, entre elas, a educativa, como no caso da Idade Média e sua 

população predominantemente analfabeta (MANGUEL, 2001, p. 143). Macedo(2000) 

explica o papel didático das imagens religiosas:  

Ao olhar para o desenho de um vitral, para as ilustrações de um 
afresco, para as formas de um alto-relevo, o homem comum estaria 
entrando em contato com representações dificilmente assimiláveis 
pela via erudita dos textos compostos pela minoria letrada 
(MACEDO, 2000, p. 75). 

A representação através das imagens marca a história humana e revela sua 

importância como recurso comunicativo. A produção de imagens no decorrer da 

experiência humana mostra a existência de uma cultura imagética: 

As antigas culturas refletidas nas grutas de Altamira e Lascaux, 
aquilo que Robert Escarpit designa como “bíblias de pedra” nas 
catedrais da baixa Idade Média inglesa, a tapeçaria da alta Idade 
Média e tantas outras demonstrações da arqueologia iconográfica 
comprovam que noutras épocas históricas existiram culturas da 
imagem fixa [...] (CASASÚS, 1979, p. 25). 

Se a produção de imagens é tão antiga quanto o próprio homem e se o riso, 

como afirmou incontestavelmente Aristóteles, é inerente à humanidade não é 

forçoso supor  que a junção dessas duas potencialidades tenha ocorrido em um 

tempo bastante primitivo na história do homem. Essa hipótese aparece confirmada 

em pesquisa de LIMA (1963), o autor com a obra de maior alcance e profundidade 

sobre a história do humor gráfica já realizada no Brasil. Nas 1.797 páginas 

distribuídas em quatro volumes de A História da Caricatura no Brasil (1963), Herman 

Lima resgata a história, os conceitos teóricos sobre a caricatura, além de reconstituir 

a biografia e a obra dos artistas que conduziram essa arte desde o regime imperial 

até sua época (1963). Este autor, fundado em pesquisas de Champfleury e Olivier 

Beauregard, defende que a primeira expressão de um desenho com características 

humorísticas, com intenção de provocar a crítica através do riso, ocorreu no antigo 

Egito, no período da décima nona dinastia, do reino de Ramsés II: “Quanto ao seu 

aparecimento, muito embora o primeiro caricaturista de que se conhece o nome 

fosse o grego Pauson, a caricatura nasceu, efetivamente no Egito (LIMA,  1963, p. 

34). 
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Figura 5 

Apesar da afirmação do autor de que essa imagem representa a “primeira 

caricatura conhecida” ser questionável no sentido de tratar uma produção tão 

distante culturalmente e categorizando-a com base em referências contemporâneas, 

trata-se de um registro importante no que diz respeito à recuperação das origens da 

comunicação imagética e sua relação com fatos sociais, em sua dimensão político-

religiosa.  

Outro registro interessante, este situado no início da era cristã, diz respeito a 

um desenho encontrado em escavações realizadas em Roma, numa rua do monte 

Palatino (Fig. 6). Entre os rabiscos e inscrições encontrados, um apresenta muita 

semelhança com o conceito atual da charge: uma pessoa em uma atitude de 

adoração ao lado de uma cruz; nela o crucificado tem o corpo humano e a cabeça 

de um asno. Acima da cena, uma inscrição confirma a intencionalidade da critica 

visual: “Alexamenos Adora Seu Deus”. Vale lembrar que à época da feitura deste 

desenho, a religião cristã  não era ainda a predominante naquele contexto, daí uma 

crítica tão explícita que, embora dirigida a um indivíduo, voltava-se contra uma 

sistema religioso, crítica essa inconcebível em um governo onde o imperador 

decretara o cristianismo como  religião oficial. 
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Figura 6

A arte grotesca (do italiano grotta), que teve influência em experimentos de 

artistas do renascimento, apresenta características próprias que nos permitem 

associá-la ao desenho cômico. Sua particularidade maior é constatada no 

desrespeito às normas clássicas de proporção e construção da figura humana.  

O realismo grotesco, termo cunhado por BAKHTIN (1996) e presente na obra 

de Rabelais, diz respeito a “um tipo peculiar de imagens e, mais amplamente, de 

uma concepção estética da vida prática que caracteriza essa cultura e a diferencia 

claramente das culturas dos séculos posteriores (a partir do Classicismo)” 

(BAKHTIN, 1996, p 17).  

Esse sistema de imagens tinha uma função dupla: enquanto provocava um 

efeito de rebaixamento, no sentido de oposição entre o céu, elevado, e o terreno, 

material e corporal, era ao mesmo tempo positivo, pois: 

[...] rebaixar consiste em aproximar da terra, entrar em comunhão 
com a terra concebida como um princípio de absorção e, ao mesmo 
tempo, de nascimento: quando se degrada, amortalha-se e semeia-
se simultaneamente, mata-se e dá-se vida em seguida, mais e 
melhor. Degradar significa entrar em comunhão com a vida da parte 
inferior do corpo, a do ventre e dos órgãos genitais, e portanto com 
atos como o coito, a concepção, a gravidez, o parto, a absorção de 
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alimentos e a satisfação das necessidades naturais. A degradação 
cava o túmulo corporal para dar lugar a um novo nascimento. E por 
isso não tem somente um valor destrutivo, negativo, mas também um 
positivo, regenerador: é ambivalente, ao mesmo tempo negação e 
afirmação (BAKHTIN, 1996, p. 19). 

A compreensão do riso medieval e renascentista sem levar em conta essa 

ambivalência requerida fica gravemente comprometida e resulta em uma experiência 

chocante ou na melhor das hipóteses alegoricamente desvirtuada.  Este realismo 

grotesco influenciou, além do realismo do Renascimento, outras manifestações de 

períodos posteriores. Segundo Bakhtin “o campo da literatura realista dos três 

últimos séculos está praticamente juncado de destroços do realismo grotesco” 

(BAKHTIN, 1996, p 21). 

 Além de uma ruptura no sentido espacial/topográfico, o realismo 

grotesco também interferiu na concepção temporal da obra de arte. Em vez do ser 

humano completamente formado e perfeito, segundo as normas da estética clássica, 

as imagens apresentavam-se em estágio de formação, denominado por Bakhtin de 

“metamorfose incompleta” (BAKHTIN, 1996, p. 22): 

São imagens ambivalentes e contraditórias que parecem disformes, 
monstruosas e horendas, se consideradas do ponto de vista da 
estética “clássica”, isto é, da estética da vida cotidiana 
preestabelecida e completa  (BAKHTIN, 1996, p 22). 

Vários artistas, embora em graus diferentes e por motivações diversas, sofreram 

influência dessa concepção estética.  Jerônimo Bosch (1450-1516), Brueghel, o 

Velho (c. 1525-1569), Leonardo Da Vinci (1452-1519), Michelangelo (1475-1574), 

entre outros, experimentaram momentos de fuga da rigidez determinada pelos 

parâmetros clássicos do desenho e transgrediram as normas convencionais de 

forma e conteúdo (Fig. 7 e 8).  Referindo-se a Michelangelo, Lima afirma:  

As diversas charges  que se conhecem do gênio toscano são 
esboços de carantonhas de demônios, monstros marcados duma 
intensa vida trágica, que iriam depois povoar a ronda dos 
condenados do Juízo Final. De demônio ainda foi a cabeça que ele 
fez de Messe Biagggio de Cesano, mestre-de-cerimônias do Papa 
Paulo III, para vingar-se de seu reparo às nudezes dos santos e 
eleitos (LIMA,1963, p. 52). 
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Figura 7                   Figura 8

Experimentos interessantes foram as pinturas (Figs. 9 e 10) de Giuseppe 

Arcimboldo (1527-1593), pintor italiano que em 1532 tornou-se retratista da corte de 

Maximiliano II. Considerado um pré-surrealista, ele compôs uma série de retratos 

utilizando-se de uma combinação inusitada de objetos, frutas, animais e flores. 

Embora não possamos afirmar que tais trabalhos tinham uma intenção de fazer rir, 

eles se identificam com uma tendência à ruptura de normas clássicas de 

representação da figura humana e alinha-se com princípios do desenho cômico que 

seriam seguidos no futuro por caricaturistas como o francês Charles Philipon (1806-

1862). Em 1831, Philipon caricaturou o rei Luis Felipe desenhando o seu rosto no 

formato de uma pêra (Fig. 15). 
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                  Figura 9                                  Figura 10  

    

A arte religiosa medieval está impregnada dessas expressões grotescas nos 

seus afrescos, baixos-relevos e cadeirais, nos quais figuras monstruosas 

simbolizavam, através de uma critica com conotações cômicas, condenações 

moralistas que poderíamos designar como pedagogia pelo cômico. 

No mobiliário religioso medieval, nos cadeirais e nas misericórdias (partes dos 

bancos das catedrais que serviam para apoiar os fiéis enquanto estes tinham que 

permanecer de pé) em particular, conviviam pacificamente  expressões do sagrado e 

do profano. Essas peças não ficavam visíveis todo o tempo, mas apenas quando os 

assentos dos bancos eram levantados, revelavam as mais criativas composições 

dos artesãos, muitas delas carregadas da mais ferina sátira.  

Estes espaços secundários funcionam como depósito de temas 
populares, ao sabor da memória dos artífices que livremente os 
esculpiam, transformado o cadeiral num imenso livro sagrado que se 
faz declinar como uma enciclopédia. Fechados aos olhares da 
sociedade, dão livre curso a toda uma tradição satírica e popular em 
que o  lema ridendo castigat mores se transforma também numa 
liberdade ímpar dos artífices deixarem a marca profana e popular 
tacitamente aceite pelas entidades religiosas. (BRAGA, 2005, p. 1) 

 Essas criações, sob o aval da autoridade religiosa, tinham a clara intenção de 

ensinar pelo riso satírico e abordavam os temas mais diversos como os costumes 
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populares e do próprio clero, como no caso da critica às ordens mendicantes. Estes 

religiosos, responsáveis por perdas de privilégios do clero, são caracterizados como 

raposas pregando para galinhas (Fig. 11).  

Figura 11

O riso carnavalesco, descrito por Bakhtin como ambivalente e apresentando 

também um caráter positivo, aos poucos foi perdendo a sua função de leitura 

unificadora do mundo e cada vez mais passou a limitar-se à crítica, à derrisão, aos 

aspectos negativos e condenáveis do homem. A relação diabólica do riso, 

gradativamente, tornou-se a sua marca, quase exclusiva. As ações e pensamentos 

eram assim condenados através do riso corretivo, paradoxalmente, associando o 

ridente moralista com o diabo, uma vez que Cristo não pode rir. O material artístico 

de cunho eclesiástico cumpria na verdade uma função dupla: exaltar a beleza das 

coisas divinas e revelar, desmascarar, o mal nas suas mais diversas expressões. 

Analisando os tímpanos5 dos pórticos românicos (Fig. 12), MACEDO (2000) explica 

o paradoxo da associação de um tema tão grave como o Juízo Final, que busca 

promover a contrição e o arrependimento, com o riso: 

Adentremos na senda do paradoxo, pois o riso esteve sempre 
presente nos tímpanos românicos e góticos. O paradoxo pode ser 
explicado: o riso era revelado para ser evitado pelos que vissem os 
ícones esculpidos nos tímpanos. Ou seja, cumprindo o seu papel de 
“educadores” dos incultos, os teólogos e/ou moralistas propuseram, 
por intermédio das imagens, um conjunto de valores positivos e 

                                           
5 Superfície decorada em alto relevo esculpida na fachada dos portais das igrejas ou 

catedrais (MACEDO, 2000, p. 76). 
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negativos, afirmando ou negando comportamentos e atitudes 
segundo os princípios basilares da doutrina (MACEDO, 2000, p. 77). 

Figura 12

A degradação do riso ambivalente e pleno no realismo grotesco – evidenciado 

especialmente no séc. XVI - e limitado a uma função satírica ou recreativa, após o 

renascimento, deu-se de forma abrupta no século XVII. A partir deste momento ele 

associa-se à difamação e perde seu elo essencial com a concepção de mundo. 

BAKHTIN (1996) dá as razões para essa decadência do riso: 

O século XVII marcou a estabilização do novo regime, o da 
monarquia absoluta, dando nascimento a uma “forma universal e 
histórica” relativamente progressista. Ela encontrou sua expressão 
ideológica na filosofia racionalista de Descartes e na estética do 
classicismo. Estas duas escolas refletem de maneira clara os traços 
fundamentais da nova cultura oficial, distinta da cultura da Igreja e do 
feudalismo, mas impregnada como esta última de um tom sério, 
autoritário, embora menos dogmática (BAKHTIN, 1996, p. 87). 

A partir de então, toda compreensão intelectual, moral e estética passa a ser 

influenciada pela nova cultura oficial, carregada de um tom sério e unilateral, 

incompatíveis, portanto com os valores do grotesco. 

Outro aspecto ressaltado por BAKTHIN (1996) sobre as influências  do século 

XVII na degradação do riso carnavalesco é o da mudança na compreensão  do 

mundo, feita a partir de uma forte generalização, a abstração empírica, a tipificação. 
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Essa tendência de concepção de mundo culminou, no século seguinte, o Século das 

Luzes, no maior distanciamento da compreensão do cômico popular expresso em 

Rabelais: 

No século XVIII, o processo de decomposição do riso da festa 
popular que, durante o Renascimento, penetraria na grande literatura 
e na cultura chegou ao seu termo, ao mesmo tempo que o processo 
de formação dos novos gêneros da literatura cômica, satírica e 
recreativa que dominarão no século XIX. Estabeleceram-se também 
as formas reduzidas do riso: humor, ironia, sarcasmo, etc. que 
evoluirão como componentes estilísticos dos gêneros sérios 
(principalmente o romance) (BAKHTIN, 1996, p. 103).

O processo de declínio de um riso múltiplo, simultaneamente destronador e 

afirmativo/positivo, prossegue por todo o século XIX, quando sua profundidade e 

alcance desaparecem completamente, na avaliação de BAKTHIN (1996): 

Depois do Romantismo, a partir do século XIX, o interesse pelo 
grotesco diminui notavelmente, tanto na literatura como na historia 
literária. Quando se faz alusão a ele, é para relegá-lo às formas do 
cômico vulgar de baixa categoria, ou para interpretá-lo como uma 
forma particular  da sátira, orientada contra fenômenos individuais, 
puramente negativos (BAKHTIN, 1996, p. 39). 

Essa compreensão do riso tem sido predominante nas diversas correntes do 

pensamento  filosófico. O riso serve para denunciar as mazelas e corrupções do 

gênero humano, realizando um ato corretivo seja de valores morais, éticos ou 

plásticos, internos ou externos, como um tropeço fruto do desequilíbrio, ou uma 

gordura excessiva que denuncia um glutão. O riso, ao revelar a deficiência do outro, 

consecutivamente nos coloca em uma posição de superioridade. Ele denuncia e nos 

protege de cometer o mesmo erro do qual rimos. O riso positivo, presente no apogeu 

carnavalesco do século XVI, ficou distante e incompreensível. Gradativamente, o 

homem passou a utilizar o riso como denúncia e arma de desnudamento de valores 

condenáveis. Por sinal, essa tática do uso do humor como forma de ataque já havia 

sido experimentada durante a Reforma, quando os protestantes procuravam, numa 

“ofensiva da mídia”, “enfraquecer a Igreja Católica, ridicularizando-a, usando o 

repertório tradicional do humor popular para destruir o inimigo pelo riso” (BRIGGS e 

BURKE, 2004, p.g 84). LIMA (1963), também registra este uso do humor gráfico no 

conflito religioso da Reforma (Fig. 13 e 14): 

Foi assim que, durante a Reforma, os ataques a Lutero e a Calvino 
recorreram a ela com freqüência, surgindo certas charges famosas, 
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como  A Companhia dos Loucos, A Confraria dos Velhacos ou O 
Grande Louco Lutero, a que Lucas de Cranach revidava com a 
Paixão de Cristo e do Anticristo e uma alegoria irreverente ao Burro 
Papa (LIMA, 1963, p. 50).  

É interessante observar a associação entre o riso satírico e os desenhos 

cômicos expressa em textos com hibridez de linguagens tão característicos e muito 

similares às charges modernas. Nota-se, entretanto, uma predominância do estilo 

realista na representação de personagens, devida à natureza do ofício de seus 

executores, pintores e retratistas das cortes. O humor expresso nesses trabalhos  

fundamenta-se mais no exagero e absurdo de situações do que nas própria 

deformação. Não existe ainda um desenho cômico, mas uma representação satírica 

através de técnicas clássicas de desenho e pintura. 

Figura 13
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Figura 14

O desenvolvimento gradativo de um pensamento que insistia em não se 

resignar às normas vigentes, sejam elas estéticas, políticas, religiosas ou sociais, 

influenciou definitivamente a criação de uma linguagem gráfica que expressava, na 

rebeldia do seu traço, uma intenção cômica, sagaz e de grande força comunicativa. 

A Itália é o berço da caricatura. Foi no Renascimento italiano, no final do século XVI, 

que se registrou o nascimento de uma forma de expressão gráfica, gradativamente 

amadurecida, que ficou conhecida como caricatura em decorrência dos “ritrattini 

carichi” (retratos carregados), em virtude do uso do exagero como um recurso 

cômico, executados por Anibale e Agostino Carracci, na “Accademia degli 

Inamminati”, escola bolonhesa fundada em 1585 por seu primo Lodovico Carraci .  A 

palavra italiana caricare significa carregar, exagerar, e este verbo foi substantivado 

pela primeira vez na palavra caricatura por A. Mosini no Trattato (1646) ao comentar 

os desenhos dos Carracci. Os desenhos caricatos apresentavam distorções 

propositais nas proporções e, dessa forma, induziam ao riso, ato esse marcado pelo 

tom de crítica e humilhação do objeto risível.  Entre os discípulos dos Carracci 



67 

estavam Facini, Lionello Spada, Giuseppe Maria Crespi e Giuseppe Maria Mitelli, o 

mais profícuo. Outros artistas, mais associados à pintura clássica, foram 

influenciados pela caricatura como Domenichino, Guercino, Mola, Maratti e Giovanni 

Lorenzo Bernini. Bernini, artista do barroco italiano, escultor e arquiteto, era 

considerado um caricaturista de maravilhosa habilidade.  Suas caricaturas primavam 

pela simplificação dos traços e pela sintetização (GOMBRICH; KRIS, [s.d.], p. 144) 

que podem ser conferidas na caricatura do cardeal Scipione Borghese. Esse artista, 

quando visitou a França em 1655 a convite de Louis XIV e Colbert, semeou a cultura 

do desenho cômico de personagens naquele país (FONSECA, 1999, p. 51). As 

primeiras caricaturas de pessoas identificadas pelo nome foram feitas por Bernini 

(FONSECA, 1999, p. 51). 

Podemos considerar os experimentos anteriores feitos por artistas na idade 

média e no renascimento como ensaios da caricatura. Estes desenhos não eram 

caricaturas em si, no sentido de um gênero estabelecido; eram fugas, mergulhos 

rápidos em um campo socialmente indefinido. Sobre os desenhos grotescos de Da 

Vinci, Baudelaire comenta que  

[...] a essas caricaturas não faltam crueldade, mas lhes falta o 
cômico; nada de expansão, nada de abandono; o grande artista não 
se divertia ao desenhá-las, ele as fez como cientista, como 
geômetra, como professor de história natural. Evitou omitir a mínima 
verruga, o menor fio de cabelo. Talvez não tivesse a pretensão de 
fazer caricaturas. Procurou em torno dele tipos de feiúra excêntricas 
e as copiou (BAUDELAIRE, 2008, p.67). 

No século XVII, as caricaturas pessoais foram lentamente dando lugar a 

desenhos humorísticos que atacavam situações sociais, desviando o foco do ato de 

rir do indivíduo para o grupo e suas características comuns.  Foi na Holanda 

setecentista e no seu ambiente de liberdade que a caricatura marcadamente política 

proliferou. Refugiados políticos, principalmente os franceses que fugiam da tirania de 

Louis XIV encontravam aí o abrigo necessário.  Holanda tornou-se “o verdadeiro 

berço da caricatura política” (LIMA, 1963, 53) e a fonte de uma grande quantidade 

de caricaturas lançadas contra o monarca francês e seu regime absolutista. Romain 

De Hooghe (1645-1708) foi o artista que liderou o exército de chargistas que 

produziam as estampas satíricas em larga escala e preços reduzidos. 
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No século XVIII, a caricatura surge na Inglaterra em meio a um processo 

judicial.  Em 1740, o impressor Arthur Pond publicou uma coletânea de gravuras 

divulgando  caricaturistas italianos; o termo caricature, embora tenha sido utilizado 

no século XVII por Sir Thomas Brown, não foi a designação dada aos desenhos da 

coleção.  Em 1760, retratos caricatos proliferaram em solo inglês como fruto do 

trabalho de George Townshend; os editores de estampas, mais numerosos a cada 

dia, procuravam dar conta da demanda excessiva de caricaturas, em virtude da 

aceitação e procura deste gênero artístico. Artistas como William Hogarth(1697-

1764), Thomas Rowlandson (1756-1827), James Gillray (1757-1815) e a família 

Cruikshank – Isaac, Robert, George, Eliza e Percy) compõem a galeria de 

caricaturistas que delinearam essa arte, produzindo cenas humorísticas do cotidiano 

ou ataques satíricos à realeza à nobreza britânicas. A Inglaterra foi a precursora das 

revistas humorísticas, que davam vazão à produção das caricaturas tão requisitadas 

pela população: 

Desde os seus inícios, a caricatura estava ligada à mídia impressa. A 
revista humorística, que surgiu no final do Século XVII e primeira 
metade do Século XIX, logo recorreu a essa forma de expressão e, 
mais do qualquer outro meio, contribuiu para a aceitação universal e 
ampla popularidade da caricatura (FONSECA, 1999, p.68). 

Na França, a caricatura experimentou o seu apogeu através dos artistas que 

souberam conjugar a versatilidade dos traços caricaturescos com a ousadia das 

críticas ao regime monárquico.  Se a caricatura nasceu na Itália, foi na França que 

ela amadureceu. Fundada por Charles Philipon (1806-1862) em 1830, a revista La 

Caricature, utilizando-se do processo litográfico, que permitia grandes tiragens a 

preços reduzidos, serviu de quartel general para abrigar os caricaturistas, 

viabilizando a expressão dos anseios republicanos. É dessa época a famosa 

caricatura que Philipon fez do rei  Luís Philippe, associando o formato do seus rosto 

ao de uma pêra (Fig. 15). Esse episódio curioso  ficou marcado pelo caráter judicial 

que envolveu a condenação do caricaturista, que terminou sendo preso e multado. 

Em sua defesa, o artista exibiu uma série de desenhos mostrando a transformação 

gradativa do rosto do rei em uma pêra. Quando a revista foi finalmente fechada, em 

decorrência das ações em represália por parte do rei, Philipon fundou uma nova 

publicação, Le Charivari (que perdurou mais de um século), e publicou a sentença 

condenatória de forma que a mancha gráfica do texto assemelhava-se ao formato da 
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fruta em questão (Fig. 16), em uma interessante composição híbrida, no melhor 

estilo de uma poesia concreta. 

     
                 Figura 15                Figura 16

FONSECA(1999) destaca a importância das publicações criadas pelo 

caricaturista fancês: 

Os jornais de Philipon caracterizavam-se pela liberdade artística e 
pela experimentação radical, oportunidades que levaram os artistas 
aos melhores esforços e inovações gráficas. Daumier criou suas 
primeiras obras-primas reconhecidas nas páginas desses jornais. 
Gustave Doré começou sua carreira nessas publicações. 
Contribuições de artistas do porte de Gavarni, Grandville, Monnier, 
Traviés e tantos outros levaram a caricatura a ser reconhecida como 
arte (FONSECA, 1999, p. 70). 

O sucesso das revistas editadas por Philipon repercutiu por toda a  Europa. A 

Espanha, a Itália e a Inglaterra (onde já circulavam revistas de humor) multiplicaram 

a produção de publicações humorísticas, sendo a mais famosa de todas a revista 

britânica Punch. No século XIX, essa atitude crítica, expressa através de desenhos 

carregados de humor, pode ser percebida com clareza nos desenhos cômicos  do 

artista espanhol e pintor oficial de Carlos IV, Goya, que nas suas séries Os 

Caprichos e Os Disparates atacou sistematicamente os vícios e degenerações 
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sociais, como a prática da prostituição de jovens incentivadas por suas próprias 

mães, a fidalguia, o misticismo, o clero, em uma  Espanha atrasada, inquisitorial e 

entregue ao absolutismo. Este pintor, que viveu a transição do Século XVIII para o 

Século XIX, executou gravuras que têm a força de uma charge atual no seu poderio 

de crítica e na veemência dos seus ataques tão bem simbolizados nas imagens 

utilizadas (Fig. 17) que é difícil não considerá-lo um chargista.  

Apenas no final do século XIX, a caricatura aportou nas Américas. Os 

Estados Unidos ofereciam acolhida aos imigrantes e um ambiente marcado pela 

liberdade de pensamento. O imigrante alemão Thomas Nast (1840-1902) foi o 

principal representante da charge político-social expressa nas páginas da imprensa 

americana. Além de ter criado a figura mundialmente conhecida como Papai Noel 

(Santa Claus), é dele também a criação dos símbolos dos partidos políticos 

americanos: o burro dos Democratas e o elefante dos Republicanos 

Figura 17
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3.2 A caricatura no Brasil 

Assim como ocorreu no continente europeu, o desenvolvimento da caricatura 

no Brasil tem relação direta com a história da imprensa brasileira. A colônia estava 

naturalmente sujeita às sanções  e censuras da corte em Portugal que proibia 

qualquer publicação nas terras sob o seu domínio.  “Foi somente no final do Século 

XVII que começaram a aparecer no Brasil bibliotecas particulares, todas elas 

clandestinas” afirma FONSECA (1999, p. 207). O Brasil colonial não tinha uma 

identidade nacional definida como destaca Monteiro Lobato ao lembrar esse 

período:  

Até a vinda de D. João o Brasil não passava de índio e matareu no 
interior e senhores, feitores e escravos nos núcleos de povoamento 
da costa, muito afastados entre si e rarefeitos. Em toda essa fase  o 
Brasil não dá de si nenhum bruxoleio de arte (LOBATO, 1955, p.11). 

Somente com a vinda da família real – e a consecutiva abertura dos portos 

em 1808 – foram estabelecidas as primeiras oficinas gráficas e iniciou-se a 

impressão de livros e periódicos. “O primeiro periódico brasileiro a publicar 

regularmente fotografias em suas páginas foi a Revista da Semana, em 1900” 

(MOREL; BARROS, 2003, p.72). A  circulação de imagens impressas durante o 

Século XIX foi caracterizada pela presença de charges ou desenhos feitos a partir 

de fotografias.  

No Brasil, a primeira caricatura de que se tem registro é de autoria de Manoel 

de Araújo Porto Alegre. Feita em 1837, a charge, intitulada “A campainha e o cujo” 

(Fig. 18), criticava o jornalista Justiniano José da Rocha que, numa atitude de 

servilismo, recebia propina no valor de três contos e seiscentos réis para redigir o 

Correio Oficial.  
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Figura 18

Após a abdicação de D. Pedro I e o início do período regencial, a imprensa, 

principalmente de esquerda, teve uma influência muito grande e o país testemunhou 

o aparecimento de dezenas de pasquins.  A imprensa desempenhou um papel 

importante nos movimentos de insurreição que ocorreram durante a Regência.  

Sete anos depois da publicação da primeira charge brasileira, Manuel de 

Araújo Porto-Alegre, lança A Lanterna Mágica, primeira revista a publicar caricaturas 

no país, pondo fim a publicação das caricaturas avulsas.  As caricaturas entretanto 

eram inseridas nas revistas como suplementos. O Brasil Ilustrado, em 1855, inovou 

ao inserir as caricaturas na mesma página onde constavam os textos verbais.

Embora a primeira charge tenha surgido da pena de um brasileiro, foi graças 

a um imigrante italiano, Ângelo Agostini (1843-1910), que essa arte alcançou uma 

projeção maior. Agostini, que chegou ao Brasil em 1859, é o criador das revistas O 

Diabo Coxo (1864), O Cabrião (1866), A Revista Ilustrada (1876) e Dom Quixote 

(1898) além de ter colaborado em outras publicações do gênero.  Nessas 
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publicações, Agostini deu vazão aos seus ideais republicanos, anti-clericais  e 

abolicionistas, firmando suas posições com precisão e veemência em suas charges. 

No fim do Século XIX, a imprensa já experimentava a inovação tecnológica da 

fotogravura e começava a abandonar os processos de xilogravura e litografia.   No 

século seguinte, o parque gráfico nacional já se encontrava habilitado 

tecnologicamente para reproduzir desenhos e fotografias usando clichês em cores 

em máquinas rotativas. Este período assinalou, de igual forma, uma evolução nas 

técnicas de desenho. Com o abandono da técnica do esfuminho, os desenhos 

tornaram-se mais limpos e contrastantes. O esfumaçado, a gradação de tons, dava 

lugar ao diálogo entre a linha e as cores. J. Carlos, Raul e K. Lixto, compuham 

“agrande trindade da caricatura brasileira” e são os nomes que representam com 

fidelidade o estilo da charge do Século XX. Estes artistas, e todos os que o 

acompanharam, abordaram os temas de maior interesse veiculados na imprensa 

como as guerras, as relações internacionais, a campanha civilista, a Revolução de 

1930 e as mazelas da República, além de retratar os costumes e tipos do cotidiano.  

As criticas humoradas destes chargistas nem sempre eram bem recebidas 

pelo poder republicano:  

Há um aspecto na história da caricatura brasileira que cabe ser 
mencionado, qual seja o de que em 1914, quando do governo do 
Marechal Hermes, em certo período de franca efervescência política, 
veio a ser decretado o Estado Sítio e inúmeras prisões de militares e 
jornalistas foram efetuados. Amaro Amaral viria a ser preso nessa 
ocasião, especificamente por sua atividade de caricaturista, o que lhe 
deu, até os dias de hoje, o titulo de ter sido o nosso único mártir da 
caricatura (COTRIM, 1985, 90). 

Mais tarde, outras ações de repressão seriam desencadeadas:

A revolução de 1930 e o Estado Novo, decretado em 1937, 
trouxeram, como conseqüência severa, a censura da imprensa pelo 
governo federal, o que marcou um hiato no desenvolvimento da 
caricatura brasileira (FONSECA, 1999, 206). 

Um período recente da história brasileira registra a dura convivência com um 

longo período de exceção: o golpe civil-militar de 1964, que durou duas décadas – 

até o restabelecimento das eleições (indiretas) do colégio eleitoral que conduziu 

José Sarney (em função da morte do eleito Tancredo Neves antes de sua posse) ao 

primeiro governo civil pós-golpe.  Nesse período, a liberdade de imprensa foi 

drasticamente cerceada e ameaçada com prisões e mortes, além das medidas 
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legais contra a soberania do povo expressos nos “Atos Institucionais”, entre eles o 

mais radical e funesto: o AI-5. O início deste período deu-se com a conturbada 

ascensão de João Goulart à presidência  da República, após a renúncia, motivada 

por “forças ocultas”, do populista Jânio Quadros. Goulart não era bem visto pelos 

militares e, após os dezenove meses do seu governo – exercido sob o 

parlamentarismo, ele enfrentou grandes dificuldades administrativas, pois o Plano 

Trienal (que previa uma política bancária de juros baixos e as reformas tributária e 

agrária) não se concretizava, gerando uma perigosa agitação social caracterizada 

por greves, confrontos entre estudantes e militares e a suspeita de que o presidente 

estava a serviço das forças comunistas. Embora a rendição e renúncia do presidente 

tenham ocorrido sem derramamento de sangue, o governo militar que se instaurou 

tratou de reprimir e controlar os anseios de uma população com grandes bolsões de 

miséria e mobilizada por melhorias de condições sociais, econômicas e políticas. 

A repressão começou com cassação de direitos e censura. Servidores 

públicos, professores, jornalistas, artistas e políticos foram exilados, presos ou 

impedidos de exercer funções públicas. Tornou-se comum a prática de delação 

como prova de cooperação com o regime, como comprovam os arquivos dos órgãos 

de repressão. 

Os Atos Institucionais, em número de cinco e editados de 1964 a 1968, não 

podiam ser contestados na Justiça e tinha a força de leis constitucionais. Através 

deles foi instituída a eleição indireta para os governos, extinguiu-se partidos políticos 

e foi estabelecida a censura prévia nos meios de comunicação. Os estudantes e 

trabalhadores, segmentos mobilizados da população, reagiram com passeatas e 

greves e contavam com o apoio da ala progressista da Igreja Católica. O governo 

respondeu com o AI-5, editado em 1968, que concedia poderes excepcionais ao 

Presidente da República. Como conseqüência, o Congresso Nacional foi fechado e 

o governo passou a legislar em seu próprio nome. 

Nas redações jornalísticas e no meio artístico, a censura era presente e 

tenaz: 

Os grandes jornais e as publicações periódicas eram acompanhados 
de censores, o que levou os jornais a publicarem no espaço 
censurado, receitas de doces e salgados ou textos incompletos de 
autores célebres. Peças teatrais, filmes, novelas e músicas que 
pudessem de alguma forma agredir o governo eram censurados e 
não raro os autores tinham de prestar esclarecimentos aos órgãos de 
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repressão e muitos acabaram sendo perseguidos pelo sistema. 
(NETTO, 2003, p.25). 

A imprensa, com a rara exceção do jornal A Última Hora, que chamou de 

“golpistas” os militares sublevados, repercutia o recém-instalado em manchetes com 

conotações favoráveis à ditadura:  

• O Estado de Minas - Feliz a nação que pode contar com corporações 

militares de tão altos índices cívicos. 

• O Globo – A revolução democrática antecipou em um mês a revolução 

comunista. 

• Jornal do Brasil – Pontes de Miranda diz que Forças Armadas violaram 

a Constituição para poder salvá-la! 

Um dos fronts de resistência era ocupado por corajosos chargistas como 

Claudius, Fortuna, Ziraldo e Jaguar. O título de corajosos é merecido se lembrarmos 

que a tortura, e muitas vezes a morte, era um dos instrumentos mais usados nos 

chamados “porões da ditadura”.  O jornal PIF-PAF, de Millôr Fernandes, foi a 

primeira publicação a reagir ao regime; foi lançado no Rio de Janeiro, há apenas 

cinqüenta dias após o golpe. Entretanto, a publicação que se tornou emblemática 

na resistência à ditadura foi O Pasquim, jornal de humor dirigido por Tarso de Castro 

e lançado quatro anos após o golpe militar, surgiu em substituição ao Carapuça, de 

Stanislaw Ponte Preta, pseudônimo do escritor Sérgio Porto. O jornal funcionou 

como um quartel general da brigada humorística, agregando nomes como Millôr 

Fernandes, Fortuna, Claudius, Jaguar, Henfil e Ziraldo, verdadeiros patronos do 

humor do final do século e principais influências na geração seguinte. Eles usaram a 

charge, na melhor concepção do termo francês, como um poderoso canhão 

arremessando as mais mordazes críticas contra o governo militar e denunciando 

com habilidade e constância os resultados e, principalmente, as causas dos 

malefícios sociais do regime instalado. Seus dirigentes e artistas foram presos 

diversas vezes, mas o jornal conseguiu resistir até o início da flexibilização do 

regime. 

Em 1974, com a censura em pleno vigor, surge o Salão de Internacional de  

Humor de Piracicaba, um dos eventos mais importantes do mundo e que influenciou 

outras iniciativas pelo país, como os salões realizados nos estados do Piauí, Rio de 
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Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, para citar os mais perenes. O fim da ditadura 

abriu importantes espaços na imprensa – nos jornais em particular – para as 

charges que, pouco a pouco, foram conquistando outras instâncias como a internet. 

O ciberespaço viabilizou a disseminação ampla e rápida do humor gráfico, 

possibilitando, inclusive, a veiculação das “charges animadas”, produção que une a 

linguagem da charge com a do cinema.   

3.3 categorias do Humor Gráfico 

No início, o termo caricatura designava o campo geral do humor gráfico6. Não 

havia subdivisões tão delineadas como as atuais. Quando os artistas deformavam e 

exageravam as características de um rosto, em vez de um retrato, criavam uma 

caricatura. O título foi aplicado igualmente às cenas cômicas nas quais estavam 

presentes personalidades conhecidas; muitas vezes, o artista não promovia 

deformação no rosto das personagens mas, mesmo assim, o desenho como um 

todo era considerado uma caricatura. Em diversos trechos de sua História da 

Caricatura do Brasil Herman Lima (1963) usa o termo charge como sinônimo de 

caricatura, como nesse exemplo: 

De citar-se ainda, no particular, é o nosso caricaturista Belmonte que, 
numa charge de 7 de setembro de 1939, ao início da última guerra, 
mostrava Stalin contemplando o fumo das batalhas contra a 
Alemanha [...]  (LIMA, 1963, p. 14)

Hoje, diríamos que o chargista Belmonte fez uma charge que contém uma 

caricatura de Stalin. O termo cartum ainda não estava em voga e sátiras gráficas 

sobre costumes também eram denominadas de charges por LIMA(1963, p. 102). Os 

Salões de Humor surgidos no final do Século XX passaram a considerar a caricatura 

                                           
6 Como exemplos da utilização do termo citamos  algumas obras como “An Historical 

Sketch of the art of caricaturing” de J. P. Malcolm (1813), “A History of Caricature and 

Grotesque in Literature and Art” de Thomas Wright (1865) e “Histoire de la caricature 

moderne” de Champfleury (1865). No Brasil destacaram-se “A caricatura na imprensa 

brasileira” do Frei Pedro Sinzig (1911)  e  a “História da Caricatura no Brasil”, de Herman Lima 

(1963). 
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como uma modalidade do humor gráfico, campo maior que inclui também a charge e 

o cartum. 

Apresentamos recortes dos regulamentos  de alguns salões de humor no país 

e as categorias para apresentação de trabalhos (destacamos apenas as 

conceituações de charge e cartum, objetos dessa pesquisa):

• Salão de Internacional de Humor de Piracicaba: 

- Cartum: Humor gráfico com temas universais e atemporais.   

- Charge: Representação gráfica de um tema jornalístico da atualidade.  

• Salão de Humor de Piauí  (Em sua última edição, de 2005, uma única 

categoria foi contemplada): 

- Cartum: piada gráfica com características atemporais e que aborda 

temas universais. 

• FIHQ – Festival Internacional de Humor e Quadrinhos 

(Pernambuco): 

- Cartum/desenho de humor: Nessa categoria consideram-se todas as 

obras que versem temas sem relação direta com a atualidade.  

- Charge: Nessa categoria consideram-se todos os trabalhos que 

versem questões e acontecimentos da atualidade.  

Como podemos perceber, há uma unanimidade nesses regulamentos no que 

diz respeito à diferença básica entre charge e cartum. Ela reside no grau de 

atualidade da situação representada no desenho. Diz respeito à sua ancoragem na 

realidade fatual. Passemos a um detalhamento dessas categorias a fim de 

compreendermos melhor as suas especificidades. 

3.3.2 A Charge 

O termo charge, do francês, pode ter o sentido de carga ou ataque. 

Curiosamente, o termo entrou em desuso em seu país de origem. Na língua 

americana os termos correntes são political cartoon e editorial cartoon. A charge 

geralmente apresenta em um desenho único (embora isso não seja uma regra fixa) 

uma crítica a um fato jornalístico, um acontecimento recente ou que esteja ainda em 
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evidência, caso tenha se iniciado há muito tempo (o conflito internacional entre 

árabes e israelenses, por exemplo).  

Uma vez que trabalha com fatos políticos e sociais, é bastante comum 

encontrarmos nas charges caricaturas de personalidades públicas. Muitos 

chargistas, apesar de não executarem caricaturas com a mesma versatilidade de 

caricaturistas profissionais, precisam encontrar uma solução gráfica satisfatória para 

representar as pessoas públicas de modo que o leitor as reconheçam sem muita 

dificuldade. Entretanto, o contexto da charge e as informações lingüísticas 

fornecidas (alusões verbais aos fatos, citações e o próprio discurso direto) cooperam 

para minimizar o risco da incompreensão.  

A imagem na charge é composta por um desenho ou uma fotografia – que 

geralmente sofre alguma intervenção do artista, seja retocando-a ou inserindo algum 

elemento verbal ou imagético a fim de torná-la cômica.  Com os recursos da 

informática, o artista pode desenhar diretamente na máquina, dispensando inclusive 

a elaboração de esboços em um papel, desaparecendo, assim, a figura do “original”, 

que resume-se a um conjunto de dados gravados em mídia digital. Assim como os 

quadrinhos, os textos de humor gráfico se valem de recursos como as metáforas 

visuais (estrelas significando dor, tronco sendo serrado simbolizando o ronco, etc.) e 

os elementos cinéticos (traços que sugerem movimento ou trajetória). O próprio 

balão, veículo do código verbal, é um componente imagético que adquire aspectos 

variados que norteiam a prosódia. 

O código verbal pode ser contemplado de diversas formas na charge (Fig. 

19), semelhantemente ao que ocorre nas histórias em quadrinhos:  o discurso direto, 

a voz do narrador, o título da charge, placas e rótulos, intertextos noticiosos e 

onomatopéias. 
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Figura 19 

A charge é um texto cuja natureza intertextual é intrínseca e inalienável. 

Existem pelo menos dois níveis de intertextualidade observáveis na charge:  

1. Um nível fundamental e constitutivo é o da referência fatual. Personagens, 

episódios ou conceitos do mundo real precisam estar presentes ou 

referenciados indiretamente no texto da charge. Quando a charge é 

veiculada em jornal impresso é muito comum que esteja ligada a uma 

manchete ou notícia, objeto de sua crítica. O fato pode não ter sido 

noticiado pelo veículo que publica a charge, mas, certamente ele será de 

conhecimento público. 

2. A feitura da charge envolve um outro tipo de intertextualidade, ao 

relacionar textos que não têm necessariamente uma relação direta com o 

fato jornalístico abordado, mas que podem ser associados pelo viés do 

humor que encontra semelhanças em situações diferentes. É comum a 

utilização de textos literários, ditados populares, letras de músicas, filmes, 

lendas e personagens dos quadrinhos, novelas ou históricos que são 
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apropriados de forma a provocar o riso dos leitores pelas associações 

inusitadas, apesar de lógicas. 

As charges animadas, realizadas em programas específicos de computador, 

são um caso recente da evolução das charges, que passaram a ser veiculadas em 

outros meios como televisão e internet. Acreditamos que essa nova modalidade de 

charge, enriquecida com o movimento e o som próprios da linguagem 

cinematográfica, necessita de abordagens específicas calcadas em estudos do 

campo imagético, algo que, apesar da importância dos seus efeitos e possibilidades 

de leitura, extrapola o escopo dessa pesquisa. 

3.3.2 O Cartum 

O termo cartum é um aportuguesamento da palavra inglesa cartoon, que

significa cartão. O neologismo foi usado pela primeira vez em 1964 por Ziraldo na 

revista Pererê (FONSECA, 1999, 26). No início do Século XX os cartuns foram 

rotulados de caricatura de costumes.  

Diferente das charges, os cartuns são atemporais. Geralmente, eles não 

fazem referência a nenhuma personalidade ou fato do noticiário. O cartum pode ser 

considerado um texto de humor universal. Isso significa dizer que a compreensão 

desses textos não apresenta maiores dificuldades como no caso das charges que 

exigem por parte do leitor um conhecimento da época, das pessoas e dos fatos 

envolvidos. São comuns os cartuns de náufragos, bêbados, e pessoas não 

identificadas.  

O desenho abaixo (Fig. 20) é um exemplo clássico de cartum. Nele, um 

náufrago observa uma árvore com um recorte no formato da tela de um televisor 

(corte executado por ele, que está com um punhal na mão) que o permite ver a 

paisagem em sua volta através dessa “janela”. Quem é esse náufrago? Qual o seu 

nome ou nacionalidade? Qual a localização geográfica dessa ilha? Em que data 

esse naufrágio ocorreu? Nada disso tem importância para a compreensão do 

cartum. O que está em jogo é o inusitado do recorte na árvore, revelando a 

dependência do homem moderno de um bem de consumo, o televisor do qual sente 

falta. A paisagem em sua volta está à sua disposição; ele pode contemplá-la sem 
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dificuldade. Porém olhar o mundo pela “janela televisiva” parece ser a única maneira 

que o satisfaz. O cartum ridiculariza o ato sem sentido e automático do náufrago 

desconhecido, mas certamente identificável com o homem moderno e cada vez mais 

dependente da tecnologia. 

Figura 20

Há, entretanto, situações onde personagens do mundo real aparecem nos 

cartuns. Essa presença, entretanto, é uma representação dupla. A imagem da 

pessoa real evoca não o aspecto fatual do individuo representado, mas o simbolismo 

ligado à sua pessoa ou a alguma situação a ele relacionada e historicamente 

construída.  Nesse sentido, quando a figura Napoleão é usada em um cartum ela 

geralmente está associada a idéia estereotipada de loucura e perda de identidade. 
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Da mesma forma, Freud pode desempenhar um papel de representante da 

psicanálise mais do que a sua própria identidade (Fig. 21). Nos dois exemplos 

abaixo, nenhum dos autores propõe uma leitura referenciada a um evento específico 

ocorrido na vida de Napoleão Bonaparte ou Sigmund Freud. No primeiro, o autor 

brinca com o fato conhecido de o imperador ser costumeiramente representado com 

a mão no abdômen (em virtude de dores abdominais que sofria). Para provocar o 

riso, o cartunista coloca uma revista erótica na mão livre, sugerindo que o ato 

repetido pela outra mão tem cunho erótico, visa a obtenção de prazer sexual em vez 

de aliviar dores. O absurdo da referência temporal existente entre a época de 

Napoleão e o surgimento da revista americana Playboy, reforça a liberdade 

estilística gozada pelo cartum.   

No segundo desenho, o cartunista Alcy sugere - e em certo sentido reproduz -

– a cena de uma sessão de psicanálise. Não é o que ocorre de fato, mas os 

desenhos estão distribuídos de forma tal que nos conduz a interpretá-la assim. 

Novamente, apesar da referência a um indivíduo real, o autor realiza um 

deslocamento de sentidos através da paródia, repetindo e ao mesmo tempo 

modificando o texto original. O divã, não é um divã, mas um banco de praça. O 

paciente, um mendigo qualquer de qualquer cidade contempla o psicanalista-objeto 

e talvez lhe fale alguma coisa de si, discurso omitido pelo cartunista, mas sugerido 

pela boca aberta do mendigo.  

         

Figura 21
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O cartum, como a charge, trabalha com conceitos prontos, estereotipados, e 

depende dessa partilha de saberes e referências comuns para se comunicar com 

eficácia.  Ele depende de clichês, termo que, assim como estereótipo, tem origem 

nos processos de editoração gráfica: 

Os clichês tipográficos são placas de superfície plana, com imagens 
ou texto recortados em relevo, usadas para a reprodução impressa 
de imagens no sistema tipográfico. A imagem apresenta-se invertida, 
ou espelhada, como nos carimbos de borracha ou nas xilogravuras 
(FONSECA, 1999, p. 40). 

  

As imagens e conceitos estereotipados são como carimbos, repetidamente 

utilizados e marcados permanentemente no universo compartilhado da comunicação 

humana. Certamente por isso, autores literários evitam o clichê buscando em suas 

obras um uso diferenciado da língua. Para isso, precisam encontrar modos 

inusitados do uso dos signos, como afirma BARTHES (1978): 

[...] os signos só existem na medida em que são reconhecidos, isto é, 
na medida em que se repetem; o signo é seguidor, gregário; em cada 
signo dorme este monstro: um estereótipo: nunca posso falar senão 
recolhendo aquilo que se arrasta na língua (BARTHES, 1978, p. 15). 

Mais adiante, ele revela a estratégia libertadora dos autores: 

[...] só nos resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a 
língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que 
permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução 
permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: literatura 
(BARTHES, 1978, p. 16). 

Semelhantemente, o cartum repete essa trapaça no âmbito da linguagem 

imagética. Ele o faz, assim entendemos, empreendo um esforço maior do que o da 

charge em virtude do seu alcance. Seus conceitos são compartilhados por um 

universo maior de leitores, alheios, em sua maioria, às especificidades de uma 

realidade firmemente ancorada no tempo e no espaço. 
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3.3.3 A  Caricatura 

À caricatura, entendida como uma subdivisão do humor gráfico, é atribuída a 

função de exagerar. Esse foi o tratamento mais comum dado à essa arte de retratar 

de forma cômica uma pessoa. Não podemos negar essa propriedade, facilmente 

observável no vasto repertório da produção humorística visual, mas essa não é a 

única nem a principal (em termos qualitativos)  característica dessa arte. Tomemos 

como exemplo a figura abaixo: 

Figura 22 

Não há em nenhuma delas partes exageradas das pessoas retratadas (Hitler 

e Chaplin). O exagero, se há, é negativo, pois simplifica ao extremo as formas 

representadas.  

É que a caricatura não é somente, como entendiam os italianos que 
lhe lançaram a moda na era do Renascimento – o “ritrati ridicolo di 
cui siansi esagerati i difetti.” É ainda, até de preferência como 
assinala muito bem Robert de La Sizeranni, a arte de caracterizar 
(LIMA apud LIMA, 1963, p. 6). 

  

De um modo geral, a caricatura efetua transgressões estéticas que podem 

induzir ao riso, embora também possa ter intenções que não sejam a 



85 

desqualificação. É comum encontrarmos charges que contém caricaturas. Isso se 

deve, obviamente, ao caráter referencial do texto chargístico e sua forma peculiar de 

produzir o humor.  

Na caricatura – o riso pela reflexão – ele [o humor] é “favorável” aos 
sujeitos que reproduz e, exceto quando inserida numa charge, seu 
traço, desprovido de agressividade homenageia aqueles cuja 
anatomia distorce (TEIXEIRA,  2005, p. 98). 

Não acreditamos que a exceção da crítica desfavorável da caricatura ocorra 

quando ela se alia à charge. Uma caricatura de Hitler, Napoleão ou um ditador 

qualquer, geralmente, vai além do simples exagero fisionômico: sugere o 

desvelamento do perfil psicológico do sujeito. Na caricatura de Mike Tyson (Fig. 23), 

executada por Fraga, o desenho subverte a anatomia do boxeador e expõe uma 

agressividade além da necessária ao esporte por ele praticado. A inadequação 

social do atleta, envolvido em casos policiais de agressão e deslealdades no ringue 

(quando arrancou com os dentes um pedaço da orelha do seu adversário), é 

revelada e enfatizada pela caricatura, que certamente não lhe é favorável. 

Figura 23
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O chargista Chico Caruso (CARUSO, [s.d.]) propõe uma leitura do humor 

gráfico feita a partir de elementos cinematográficos.  O cartum contemplaria o plano 

geral, aberto e com o foco no infinito. A charge aproxima esse olhar, situando-o em 

uma realidade determinada mais próxima e identificada com o contexto social do 

leitor. A caricatura realiza um close focado em um indivíduo dessa cena, retratando-

o minuciosamente. 

Ao que parece, as dificuldades de delineamento dos conceitos da comicidade 

em geral se repetem nas tentativas de categorizar o humor gráfico, que, 

figuradamente, insiste em “escorregar” das mãos dos que tentam inutilmente 

compreendê-lo. 
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III PARTE 

ANÁLISE DE TEXTOS
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4. A ESTÉTICA DO HUMOR GRÁFICO 

E o chargista é um mamute voador, um 

pterodátilo talvez, porque é o encarregado 

de voar: seu trabalho se desprende das 

letãs, tem dimensão estética, cor mais 

pessimista que seja o réptil que o perpetra 

(CARUSO, 1984, p. 3). 

  

A charge e o cartum são formas de expressão contemporâneas, produtos da 

comunicação midiática. Pesquisá-las envolve dimensões diversas como produção 

de sentido e estratégias artísticas imbricadas em um apelo ao leitor que, por sua 

vez, deve  articular  linguagens diversas em sua fruição estética. 

Para realizar essa tarefa, procuraremos apoio e fundamentação nos estudos 

da estética da recepção e da comunicação, em particular os do semioticista Umberto 

Eco (2001) que, em diversas, obras dialoga com autores da teoria literária e em um 

trabalho específico – Apocalípticos e Integrados – analisa os quadrinhos no contexto 

da industria cultural e sua relação com os mass media. Por se tratar de textos que 

apelam ao humor em uma articulação verbo-visual,  a charge e o cartum revelam 

grande complexidade  e desdobramentos imprevisíveis no seu estudo.  

Em virtude da relação estreita entre os quadrinhos e o humor gráfico, 

procuraremos aplicar os princípios da análise eito por Eco no presente estudo das 

charges e cartuns e suas contribuições para a formação do leitor.  Nessa 

investigação, além de identificar os elementos constitutivos do texto de humor 

gráfico, procuramos também – e principalmente – contemplar a articulação desses 

componentes e os processos de significação potencialmente desencadeados em 

sua leitura e que, portanto, justificam classificarmos as charges e cartuns como 

repertório relevante para a formação do leitor. 

Entre os trabalhos que compõem o corpus da pesquisa, selecionamos 

algumas charges e cartuns publicados em catálogos do Salão Internacional de 
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Humor de Piracicaba, evento com mais de três décadas de existência e uma 

referência na área do humor gráfico, desde 1974. Os trabalhos enviados para os 

salões de humor passam por uma seleção prévia que atesta a sua adequação ao 

regimento do evento e em uma segunda etapa são classificados e premiados. Por 

esta razão, presume-se que são trabalhos de atestada qualidade artística e 

humorística e alto nível de criatividade, comprovados por artistas profissionais e 

especialistas de comunicação. Apesar da experiência e atuação do autor desta 

pesquisa por mais de duas décadas como chargista profissional, evitamos, porém, 

utilizar qualquer material de nossa produção, a fim de mantermos um distanciamento 

mínimo na pesquisa, apesar da proximidade inevitável do campo de atuação 

profissional. 

4.1 A estética da indústria cultural 

O humor gráfico realiza apropriações intertextuais com freqüência através do 

recurso da paródia. Formas e conteúdos artísticos são reapresentados de modo 

facilmente reconhecíveis (levando-se em conta, claro, o conhecimento de mundo e o 

contexto cultural de cada leitor) e manipulados de forma a provocar no leitor o riso e 

o deleite estético. Por essa razão, é muito comum encontrarmos em uma charge ou 

cartum, alusões a pinturas famosas, partes de poemas, letras de músicas, cenas de  

filmes ou peças de teatro, etc.  Em virtude da característica de sua veiculação, a 

charge, por exemplo, precisa apresentar um texto de relativa facilidade de leitura por 

uma grande quantidade de pessoas que buscam no jornal um texto de caráter 

informativo e pragmático. Encontrar o equilíbrio entre a exigência artística e a 

facilidade de comunicação é o desafio constante do chargista na produção de sua 

obra. 

Em Apocalípticos e Integrados (2001), Umberto Eco analisa os efeitos da 

indústria cultural que, através do kitsch, se apropria do acervo das obras artística, 

banalizando-as e propondo uma fruição medíocre e deturpada. Ele apresenta o 

conflito e oposição de dois conceitos:  o apocalíptico, que  se ressurge contra a 

imposição da cultura vulgar, de massa, quantitativamente rica em detrimento de seu 

valor rarefeito, mas aceita e defendida pelo conformismo dos integrados. O 

maniqueísmo da proposição é assumido, de início, pelo autor. Eco é essencialmente 
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apocalíptico, mas critica o posicionamento metodológico adotado pelos que se 

acercam desses produtos, baseado a partir de conceitos-fetiches, entre eles os de 

“massa” e de “homem-massa”: 

O que, ao contrário, se censura ao apocalíptico é o fato de jamais 
tentar, realmente, um estudo concreto dos produtos e das maneiras 
pelas quais são eles, na verdade, consumidos. O apocalíptico não só 
reduz os consumidores àquele fetiche indiferenciado que é o homem-
massa, mas – enquanto o acusa de reduzir  todo o produto artístico, 
até o mais válido, a puro fetiche – reduz, ele próprio, a fetiche o 
produto de massa. E ao invés de analisá-lo, caso por caso, para 
fazer dele emergirem as características estruturais, nega-o em bloco. 
Quando o analisa, trai então uma estranha propensão emotiva e 
manifesta um irresoluto complexo de amor-ódio – fazendo nascer a 
suspeita de que a primeira e mais ilustre vítima do produto de massa 
seja, justamente, o seu crítico virtuoso (ECO, 2001, p. 19). 

Eco, como legítimo investigador científico, permite-se a um diálogo com estes 

textos, nos quais reconhece o impacto nocivo da indústria cultural e, de um modo 

geral, sua obra desqualifica, com raras exceções, as produções de sua época. Essa 

baixa qualidade artística apontada pelo autor é comprovável, levando-se em conta  o 

contexto histórico de sua produção. 

Após a guerra, alguns fatos contribuíram para um certo declínio dos 
quadrinhos norte-americanos. Um primeiro motivo foi o saldo deixado 
pela guerra, quando os leitores estavam saturados (na realidade) 
com temas como aventuras, conquistas e massacres (FURLAN, 
1985, p. 31). 

O conteúdo veiculado nas histórias em quadrinhos foi marcado por escolhas 

estéticas do pós-guerra:  

O final da Segunda Guerra Mundial viu o aparecimento de novos 
gêneros nas revistas de quadrinhos, destacando-se as histórias de 
terror e suspense, que enfocavam temáticas de gostos duvidosos e 
traziam representações extremamente realistas. Apesar disso – ou 
talvez exatamente por isso –, sua popularidade entre os leitores 
adolescentes continuou a crescer e as tiragens das revistas 
tornaram-se cada vez mais altas, levando parte da sociedade norte-
americana a ficar preocupada com a sua enorme influência sobre os 
leitores infantis (BARBOSA et al, 2004, p. 11). 

Esse fato evidencia a participação dos quadrinhos em uma sociedade 

capitalista e sujeita às regras de oferta e procura, razão pela qual sua qualidade 

resulta de fatores mercadológicos que ultrapassam  motivações puramente 

estéticas. O processo de criação destes produtos é por uma “estética da 



91 

mercadoria”, cujo ideal é “manifestar o que mais nos agrada, do que falamos, o que 

procuramos, o que não esquecemos, o que todos querem, o que sempre quisemos” 

(HAUG, 1997, p. 78). 

 O kitsch representa uma classificação de objetos pseudo-artísticos, 

apropriações simplistas e indevidas das verdadeiras obras de arte. São criações 

parasitárias que envolvem um processo de massificação de valores artísticos, 

supostamente intencionados em ampliar o acesso de uma grande número de  

pessoas ao mundo da arte e da cultura, o que justifica a sua produção em larga 

escala. Essa abundância de produtos, entretanto,  é marcada pela baixa qualidade 

artística e poética, pois visam uma imposição de efeitos pré-fabricados. Suas 

principais características são a redundância e a reiteração enfática do estímulo num 

processo contínuo de acumulação e repetição.  A perda da experiência estética é 

assim denunciada por Eco(2001): 

Articulando-se, assim, como uma comunicação artística em que o 
projeto fundamental não é envolver o leitor numa aventura de 
descoberta ativa, mas simplesmente sujeita-lo com violência ou 
assinalar determinado efeito – acreditando que nessa emoção 
consista a fruição estética – surgira o Kitsch como uma espécie de  
mentira artística, ou como, diz Herman Broch, “o mal dentro do 
sistema de valores da arte ... A malícia de uma geral falsidade da 
vida” (ECO, 2001, p. 73). 

Com o prejuízo da fruição estética, o leitor torna-se sedentário e preguiçoso, 

convencido de que desfruta os valores artísticos sem um esforço necessário à uma 

recepção adequada ou ideal. O maior pecado dos autores do Kitsch é justamente 

esse: vender junto com o produto o efeito já confeccionado.  

O kitsch é o resultado de um processo intenso de simplificação artística, “a 

tradução de um código mais amplo para um código mais reduzido – e para um 

auditório mais largo [...]” (PIGNATARI, 2002, p. 122). 

O midcult, ao contrário do masscult – caracterizado pela apropriação de 

valores artísticos sem nenhuma pretensão de elevação cultural, seria o “bastardo” 

do gênero, pois veicula obras cujas peculiaridades são: 

1. Toma de empréstimo  processos da vanguarda e adapta-os para 
confeccionar uma mensagem compreensível e desfrutável por 
todos; 

2. Emprega esses processos quando já conhecidos, divulgados, 
gastos, consumidos; 

3. Constrói a mensagem como provocação de efeitos; 
4. Vende-a como Arte; 
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5. Tranqüiliza  o seu consumidor, convencendo-o de ter realizado 
um encontro com a cultura, de modo que não venha ele a sentir 
outras inquietações (ECO, 2001, p. 84). 

A verdadeira obra de arte, veiculadora da mensagem poética, é um “sistema 

de sistemas” articulados de tal forma a priorizar a relação de fruição de seus leitores. 

Ela diferencia-se da mensagem referencial, pragmática, ao evitar a redundância e a 

univocidade:  

A mensagem que definimos como “poética”, surge, ao contrário, 
caracterizada por uma ambigüidade fundamental: a mensagem 
poética usa propositadamente os termos de modo que a sua função 
referencial seja alterada; para tanto, põe os termos em relações 
sintáticas que infringem as regras consuetas do código; elimina as 
redundâncias de maneira que a posição e a função referencial de um 
termo possa ser interpretada de vários modos; elimina a 
possibilidade de um decodificação unívoca, dá ao decodificador a 
sensação de que o código vigente está de tal modo violado que não 
sirva mais para decodificar a mensagem (ECO, 2001, p. 95). 

O texto literário é centrípeto devido ao fato de chamar para si a atenção do 

leitor, que deve procurar o sentido no próprio corpo da obra e não fora dela. A obra 

artística não se esgota como ocorre com os textos pragmáticos. Por sua vez, o texto 

pragmático é centrifugo, não no sentido de um movimento  textual e sim pelo fato de 

se exaurir, dirigindo o leitor para um campo de ação (STIERLE, 1979, p. 144). 

     4.1.1 As histórias em quadrinhos 

A análise de uma página de quadrinhos com a primeira aparição do herói 

Steve Canyon, de Milton Caniff, foi procedida seguindo-se um minucioso 

detalhamento das imagens e palavras, seus enquadramentos e seqüência narrativa. 

A condição de leitor experiente permite a Eco inferir os valores ideológicos  

implícitos no texto. A analogia com a linguagem e os recursos cinematográficos são 

por demais evidentes. O autor (Caniff) manipula uma linguagem “muito articulada e 

de absoluta precisão” (ECO, 2001, p. 131). 

Os elementos próprios do gênero identificados são: as metáforas visuais, os 

balões, onomatopéias, os enquadramentos. A articulação verbal-imagética se dá em 

diferentes níveis de cooperação e alternância valorativa.  
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Eco discute os desdobramentos do uso desse gênero pela indústria cultural e 

as contingências e influências desse sistema de produção no processo de criação 

das obras, como, por exemplo, a narrativa em capítulos, que leva o autor a planejar 

a estrutura do seu texto de acordo com os períodos de veiculação. 

Essas convenções e uso dos códigos pelos autores dos quadrinhos que se 

dirigem a consumidores médios, leitores ideais ou implícitos  na obra,  mostram que 

o conceito de homem-massa permeia os processos criativos dos massmedia.  Mas 

esse conceito é frágil em função das várias condicionantes da recepção pelos 

leitores dessas obras, como classe, categoria intelectual, sexo ou idade, aspecto 

que leva Eco a criticar a adoção descuidada por aqueles que deveriam produzir uma 

investigação crítica sobe o fenômeno da produção e fruição dos massmedia.  

Apesar das circunstâncias que delinearam de forma prejudicial a criação de 

quadrinhos da época, Eco consegue enxergar produções que, por suas propostas 

problematizantes, diferenciam-se das demais e questionam o próprio sistema do 

qual fazem parte: 

[...] no interior desses vários circuitos de produção e consumo, viram-
se agir artistas que, usando das oportunidades concedidas a todos 
os demais, conseguiram mudar profundamente o modo de sentir dos 
seus consumidores, desenvolvendo dentro do sistema, uma função 
crítica e liberatória (ECO, 2001, p. 283). 

Histórias em quadrinhos com personagens como Krazy Kat, de George 

Herriman, as sátiras existencialistas da autoria de Jules Feiffer, os dramas 

psicológicos da turma do Charlie Brown (Minduim), de Charles Schulz, revelam o 

potencial artístico e comunicativo de um texto (e bem mais que um produto) que 

permite ao leitor um fruir estético de alta significância.  

Apercebendo-se da dimensão do campo das linguagens típicas dos meios de 

massa, Eco sugere algumas direções de pesquisa, das quais destacamos a que 

aborda as novidades formais introduzidas pelas histórias em quadrinhos: 

• A sucessão cinematográfica das strips;  

• Ascendências históricas;  

• Diferenças;  

• Influências do cinema;  

• Processos de aprendizagem implicados;  
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• Possibilidades narrativas conexas;  

• União palavra-ação, realizada mediante artifícios gráficos;  

• Novo ritmo e novo tempo narrativo derivado;  

• Novos estilemas para a representação do movimento;  

• Inovações na técnica da onomatopéia;  

• Influências das experiências pictóricas precedentes;  

• Nascimento de um novo repertório iconográfico e de  padronizações; 

• Visualização da metáfora verbal;  

• Estabilização de tipos caracterológicos, seus limites, suas 

possibilidades pedagógicas, sua função mitopoiética;

Esses desafios são específicos e dirigem-se a pesquisas sobre as histórias 

em quadrinhos, mas em função do compartilhamento de recursos comuns pelas 

charges e cartuns, procuraremos contemplar aqueles que forem pertinentes para a 

análise dos textos de humor gráfico. 

4.2 Considerações sobre  a análise 

As charges e cartuns, objetos de nossa análise, apresentam singularidades, 

para as quais chamamos a atenção e que nortearão as considerações 

desenvolvidas. Nossas reflexões procurarão contemplar a hibridez de linguagens 

(verbal e imagética), o seu caráter humorístico e as possibilidades de fruição estética 

potencializadas pelo texto. Analisaremos o corpus adotando os procedimentos 

aplicados por Eco na análise da história de Steve Canyon da forma mais aproximada 

possível.  

A charge, por exemplo, é um texto extremamente sintético, o que equivale 

dizer que é de alta densidade semântica. Sua leitura requer um exercício de 

correlações intra e transtextual. Em um primeiro momento é preciso identificar e 

relacionar os elementos que a constituem, para em seguida buscar os textos com os 

quais dialoga. Esses textos, quando não estão presentes na própria charge,  fazem 
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parte, geralmente, do noticiário do próprio veículo ou do repertório de informações 

do leitor, como afirma FLORES(2002): 

A temperatura ideológica das mensagens é alta, o mostrar e o dizer 
da charge têm lugar social bem inscrito, pressupondo um 
conhecimento enciclopédico considerável. Sua leitura é exigente 
(FLORES, 2002, p. 11). 

  

A intertextualidade do humor gráfico pode assumir um caráter amplo (todo 

texto ou discurso é construído socialmente e nasce carregado de outras vozes) ou 

restrito (textos efetivamente produzidos) (KOCH, 2002, p. 62-63). O cartum, 

naturalmente, tende a relacionar-se com mais facilidade com discursos e valores 

subentendidos. A charge, por sua vez, atém-se, na maior parte das vezes, à 

intertextualidade no sentido restrito, recuperando discursos mais explícitos. Na 

análise a ser procedida, procuraremos identificar alguns dos textos com os quais se 

dá o diálogo.  

Com o intuito de provocar o riso e a reflexão, os humoristas do traço se 

utilizam da metáfora e da paródia que podem se manifestar nas instâncias visual 

e/ou lingüística. Ele pode apontar semelhanças entre situações de ordens diferentes. 

Neste caso, o humor ocorre em decorrência da abrupta interferência de séries 

distintas (FREUD, 1954; BERGSON, 2001). O chargista, em particular, viola 

constantemente a racionalidade criando situações fictícias que, se não são viáveis 

no mundo real, servem para criticá-lo ou equacioná-lo. Uma necessidade humana, 

conforme pontua TEIXEIRA ( 2005): 

A necessidade de trapacear com a razão – essa camisa de força que 
nos mantém presos ao Princípio da Realidade em detrimento do 
Princípio de Prazer –, essa resistência ao sério e a essa capacidade 
de brincar através dele, ou apesar dele, está presente no cotidiano 
da atividade humana desde sempre (TEIXEIRA, 2005, p. 54).  

  

Veiculada em um meio cuja peculiaridade é informar com fidelidade a 

realidade, a charge partilha essa função, mas o faz a seu modo, não convencional e 

provocador: 

Assim, a  charge 

- reproduz a realidade independentemente da razão; 
- produz uma verdade independente da realidade; 
- Incorpora o humor como linguagem que produz uma verdade cujo 
sentido está fora da realidade e além da razão (TEIXEIRA, 2005, p. 
74). 
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Com uma linguagem sarcástica, a charge denuncia a nudez do rei, revela as 

atitudes por trás dos atos e cria situações fictícias baseados na realidade, por vezes, 

mais reais do que ela. Procuraremos verificar os processos que expressam a 

comicidade na construção do discurso humorístico verbo-visual.

A relação texto-imagem se dá de forma assimétrica com participações 

geralmente diferenciadas por parte de um ou outro código. Às vezes, a imagem 

isoladamente dá conta de todo o texto e qualquer informação verbal torna-se 

supérflua e redundante.  

Tal como ocorre com um texto literário, o artista procura articular os 

componentes da charge ou do cartum de modo a fornecer pistas que viabilizem a 

participação efetiva do leitor, o que torna esses textos contribuintes valiosos para a 

formação de leitores perspicazes. Isso se deve ao fato de que “o texto não admite 

uma liberdade absoluta de respostas e de interpretações” (ECO, 1984, p. 98). O 

leitor empírico participa de um jogo de escolhas e alternância entre o conotativo e o 

denotativo, entre significados e sentidos.  

Da habilidade do artista em dosar as informações verbais e imagéticas 

depende a qualidade de sua obra. Se ele for muito econômico, se ocultar demais as 

pistas, produzirá um texto hermético, praticamente inacessível ou que leve o leitor a 

um exercício de adivinhação. Por outro lado, o excesso de informações, sugere 

subvalorização da capacidade do leitor; desconfiado, o autor faz questão de prevenir 

uma leitura inadequada e apela para a redundância, como no exemplo a seguir (Fig. 

24): 
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Figura 24

Nessa charge, os códigos verbal e imagético expressam uma redundância 

extremada. Em vez de se complementarem, eles se refletem fielmente. A imagem do 

ministro apenas ilustra, repete a informação verbal, o intertexto jornalístico que 

apresenta o discurso aspeado do ministro. Em função dessa deficiência, essa 

charge exige pouca participação do leitor. Ela exibe uma afirmação do ministro, um 

texto referencial e o reproduz em uma imagem onde a abstração restringe-se a 

relacionar o saco para o aporte de recursos na área dos esportes. O texto induz o 

leitor a um “sedentarismo”, de pouquíssimo exercício de leitura. 

É necessário, portanto, que o texto omita alguma coisa de si, que apresente 

“vazios”, espaços de construção do leitor, como propõe ISER (1999): 

O lugar sistêmico é dado pelos lugares vazios, os quais são lacunas 
que marcam enclaves no texto e demandam serem preenchidos pelo 
leitor [...] Os lugares vazios regulam a formação de representações 
do leitor, atividade agora empregada sob as condições estabelecidas 
pelo texto (ISER, 1999, 107). 
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Longe de ser um texto de fácil leitura, por ser “engraçado” ou por conter 

imagens, uma boa charge ou um cartum de qualidade, revelam-se espaços de 

amplo diálogo com o leitor, cuja participação é movida pela reflexão, em articulações 

sofisticadas que mediam  sentidos e sentimentos, conduzindo a uma apreensão 

diferenciada do real, como pretendemos exemplificar nas análises a seguir. 
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4. 3 ANALISE DE CHARGES E CARTUNS 

4.3.1 Texto 1 - Charge 

Figura 25

A charge de Spacca (Fig. 25), vencedora do Salão de Internacional de Humor 

de Piracicaba, em 2005 apresenta uma caricatura do presidente Lula em uma cena 

que evoca o terror. Ele está em sua cama, no seu quarto de dormir e, à porta, um 

dedo decepado rasteja em sua direção. A metáfora visual das gotas acima de sua 

cabeça denota aflição e medo. O elemento cinético (as linhas curvas em seqüência) 
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indica a direção do movimento do dedo. Estes são recursos herdados dos 

quadrinhos. O artista usou tonalidades frias em contraste com o branco da luz que, 

entrando pela porta, projeta sombras no quarto, adicionando, assim, mais 

dramaticidade à cena. 

Não é tão difícil identificar a quem pertence o dedo misterioso, se 

recuperarmos a informação de que ao presidente lhe falta um na mão esquerda. O 

dedo, então, vem em busca do seu dono –  por sinal, o único acordado na cena. O 

presidente Lula, alvo da critica do chargista, perdeu o dedo mínimo em um acidente 

de trabalho quando era um metalúrgico assalariado. Por causa de sua política de 

governo, considerada uma continuidade do governo anterior – criticado 

veementemente por ele e seu partido, foi chamado de traidor dos ideais petistas por 

segmentos radicais do partido que o elegeu. Na charge, seu passado, simbolizado 

pelo dedo perdido, volta para assustá-lo ou para cobrar a identidade supostamente 

perdida.  

O humor aqui expresso prima pelo absurdo e exagero. Caso consigamos rir, 

fazemo-lo como forma de anuência a essa condenação ideológica. Para isso, faz-se 

necessário o afastamento do sentimento de horror ou piedade em relação ao 

acidente cruel que decepou o dedo de um ser humano. A cena perderia toda a sua 

comicidade se  valorássemos a dor e as conseqüências do acidente.  

A charge não mostra, fora a assinatura do autor, nenhum texto verbal. Toda a 

leitura, plausível – embora não única, foi mediada pela imagem. A leitura da imagem 

obedece a ritos que permitem grande mobilidade ao leitor, já que não obedece a 

uma seqüência rígida:  

De fato, a ilustração contribui para o desenvolvimento de alguns 
aspectos do leitor, como, por exemplo, a imobilidade da ilustração 
favorece à capacidade de observação e análise. O ritmo da narrativa 
verbal exige que o leitor atue continuamente para acompanhar uma 
história. A ilustração, ao contrário, pode ser retomada a qualquer 
momento, pode ser analisada em detalhes e cada retomada pode 
revelar atmosfera, pontos de vista não vislumbrados, numa primeira 
contemplação. Assim sendo, a ilustração oferece uma rica 
experiência de cor, forma, perspectivas e significados  (AMARILHA, 
1997, p. 41). 

Há que cuidar para que não ocorra, como no caso da leitura do texto verbal, a 

denominada visão em túnel, “muito similar ao tentar examinar o mundo através de 
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um estreito canudo de papel” SMITH (2003, p 93).  A visão e a nossa própria 

“convicção de ver” é elaborada pelo cérebro: 

Os olhos estão enviando a mesma quantidade de informação  visual 
para o cérebro e o cérebro está extraindo sentido da mesma 
proporção desta informação. Mas, quanto mais sentido as letras 
fazem – o que significa quanto mais o cérebro é capaz de utilizar a 
informação não-visual – mais podemos ver. A diferença está no 
número de alternativas confrontando o cérebro na tomada de suas 
próprias decisões perceptivas (SMITH, 2003, p. 93).

Aplicando esse conceito à leitura imagética, podemos inferir que o fenômeno 

da visão em túnel pode ocorrer de igual modo. Em outras palavras, quando o leitor 

não atribui sentido aos componentes da imagem, ele vagueia pelo texto, 

demorando-se excessivamente na observação de elementos isolados, em virtude da 

ausência de informações não-visuais.  Ele não consegue ver a imagem como um 

todo simbólico. Portanto, a eficácia da leitura dessa charge exige que se elejam os 

elementos de maior importância da cena: Lula e seu “dedo-passado”. Tudo mais é 

secundário (a primeira-dama dormindo e os elementos do cenário). Essa seleção é 

importante e evita o dispêndio mental desnecessário à compreensão.  

Simultaneamente, é necessário relacionar o texto com leituras  prévias, partes do 

repertorio do leitor. Vale salientar, que o conhecimento sobre o gênero textual 

também funciona como um facilitador e, de certa forma, condiciona a recepção.  

Outras leituras, ou desdobramentos dessa primeira, são possíveis. O 

encontro se dá na intimidade da casa do presidente, à noite, momento propício para 

ao reclinarmos a cabeça no travesseiro, efetuarmos um balanço, refletindo sobre os 

últimos acontecimentos de nossa vida. Um intertexto possível seria o ditado popular 

que afirma: “consciência tranqüila dorme até com trovoadas”. Uma provocação ao 

presidente caricaturado que, assustado, perde o seu sono.
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4.3.2 Texto 2 - Cartum 

Figura 26

O cartum da autoria de Quino (Fig. 26) explora um dos recursos básicos da 

produção da comicidade: o inusitado. Ele compõe a cena cômica e introduz um 

elemento verbal que desencadeia um choque em nosso pensamento. Não há nada 

de cômico no letreiro em si. Isoladamente, ele expressa uma verdade unanimemente 

aceita por toda a humanidade. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros, 

propositais ou não, nas tarefas que executamos, independente da complexidade das 

tarefas ou do grau de competência daqueles que as executam. Apesar da anuência 

natural a essa verdade, o que a torna inusitada é , considerada a ficcionalidade da 

cena cartunesca, é a sua afixação na entrada de um centro cirúrgico. O paciente, 

único que nos permite ver sua expressão facial, encontra-se apreensivo e 

desanimado (o desenho da boca arqueada para baixo codifica isso). Para que 

possamos rir do texto precisamos realizar um exercício mental duplo de 

aproximação e afastamento, identificando-nos com a situação do paciente 

(abstraindo a sua aflição) e retornando à distância segura de nossa própria 

identidade, o que nos proporciona a fruição cômica. 

O aspecto catártico dessa projeção na obra ficcional é assim descrito: 
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Nesse processo, o receptor da história envolve-se em eventos 
diferentes daqueles que está vivendo na vida real e, através desse 
envolvimento intelectual, emocional e imaginativo, experimenta fatos, 
sentimentos, reações de prazer ou frustração, podendo, assim, 
lembrar, antecipar e conhecer algumas das inúmeras possibilidades 
do destino humano. Pelo processo de “viver” temporariamente os 
conflitos, angústias e alegrias dos personagens da história o receptor 
multiplica as suas próprias alternativas de experiências do mundo, 
sem que com isso corra algum risco (AMARILHA, 1997, p. 19). 

Nas palavras da autora, esse exercício de entrada e saída do mundo ficcional 

atinge a cognição e a emoção do leitor. O cartum em questão convida o leitor a por 

de lado, por uns instantes, seus sentimentos de comiseração e rir francamente, pela 

licença concedida pelo humor. Enriquecido pela experiência oriunda da apropriação 

do real pela ficção, ele pode redescobrir o seu mundo fatual através de um novo 

olhar, o cômico, e assim reelaborar de forma crítica as relações e valores vigentes. 

O humor pode ser assim constatado e revelado mesmo que não tenha sido 

intencionalmente produzido (Fig. 27).  

Figura 27

A imagem acima mostra dois empreendimentos comerciais vizinhos: uma 

agência funerária ao lado de uma salão de beleza, cujo nome comercial é “Toque  
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Final”. É difícil afirmar que o nome do salão de beleza foi influenciado pela 

proximidade com a empresa funerária. Também não podemos deduzir qual 

estabelecimento foi inaugurado primeiro. Porém, o efeito cômico é intenso se 

conseguirmos olhar para o conjunto de placas, a partir do conceito de interferência 

de séries proposto por BERGSON (2001). O riso, nesse caso, assemelha-se ao do 

cartum analisado em função da proximidade dos dois ambientes e códigos 

utilizados. No cartum, o código verbal associado a um ambiente onde o erro humano 

é, psicologicamente, inaceitável, mas forçosamente introduzido. Na fotografia, o 

adjetivo “final”, afixado em uma placa ao lado de uma funerária provoca a sensação 

de a visita ao referido salão de beleza por ser o último de nossa existência, uma 

possibilidade real e igualmente assustadora. 

Em ambos os casos, evidencia-se os aspectos comuns entre os textos de 

humor gráfico e a mensagem poética: a desautomatização e as associações 

inesperadas e estranhas do código (FIORIN; SAVIOLLI, 1991, p. 351). Nos textos 

híbridos ocorrem processos similares, pois os elementos verbais e imagéticos 

precisam ser ressignificados em virtude da estrutura e intencionalidade humorística 

que apresentam.  
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4.3.3 Texto 3 - Charge 

Figura 28

A charge realiza uma apropriação paródica de textos e signos correntes e 

reapresenta-os em um novo texto, reorganizados de forma inusitada, visando a 

fruição cômica  de uma recepção que exige um exercício de equilíbrio no jogo de 

sentidos. Em função da sua circulação, viabilizada por um meio de comunicação de 

massa, a produção da charge sofre a influência da peculiaridade deste veículo, 

marcado pelo uso dos textos não-literários, e precisa encontrar soluções que 

resolvam, tal como os quadrinhos da mass media, “os condicionamentos em 

possibilidades” (ECO, 2001, p. 158). Em outras palavras, o artista precisa apropriar-

se dos textos jornalísticos de forma criativa e propiciar uma leitura diferenciada, 

próxima da que ocorre com um texto literário e artístico.  

Na charge elaborada por Simanca (Fig. 28), 2° classifi cado no Salão 

Internacional de Humor de Piracicaba de 2005, o presidente Lula é mais uma vez 

caricaturado à popa de um navio que naufraga, enquanto outras pessoas não 

identificadas, tentam se salvar em um barco lotado. Outras pessoas e objetos estão 

entregues ao ímpeto do mar revolto. Os objetos são duas estrelas-do-mar, de cor 
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vermelha, e uma pasta que flutuam na água, em alusão aos escândalos envolvendo 

o financiamento da campanha eleitoral que conduziu Lula e o PT à presidência do 

país. 

Apesar da ausência do código lingüístico, a posição de Lula lembra a clássica 

cena do filme Titanic, do diretor James Cameron, que revela o caráter duplo da 

intertextualidade dessa charge. A charge é uma leitura da leitura feita por Cameron 

sobre o verídico acidente. Entretanto, apesar desse empréstimo, essa apropriação 

está longe de ser considerado kitsch, pois não procura vendê-lo como arte, não 

tenta iludir o leitor oferecendo um produto já consumido, mas  estabelece uma 

renovação na apreciação da referência que, sem subterfúgios, reapresenta e 

transforma. A fruição é mediada e não oferecida como consumida. 

O humor nessa charge, embora evoque a imagem da cena cinematográfica, 

reforça mais as diferenças do que as semelhanças entre os dois textos. No filme, 

partido ao meio após a colisão com um iceberg, o Titanic afunda levando consigo a 

personagem Jack, interpretado pelo ator Leonardo DiCaprio. Aqui, o navio do 

presidente, exageradamente avariado, “teimosamente” não afunda. O presidente 

expressa irresignação  com  um semblante carregado. A charge reflete a resistência 

fatual do presidente Lula ante as denúncias envolvendo membros do governo, 

noticiadas na imprensa como “Escândalo do Mensalão”, e as tentativas da oposição 

em associar a sua pessoa aos episódios.  

A paródia, caracterizada pela repetição com diferença, apropria-se de uma 

referencia artística, que considera amplamente divulgada, e constrói o discurso novo 

apoiado na estrutura do texto citado. Seria essa apropriação realizada na charge de 

caráter parasitário, segundo o termo usado por ECO (2001). Não, se esse 

empréstimo concorre para criar uma solução original e atualizadora: 

O fato de que uma solução estilística a outros campos não lhe 
impugna o uso, desde que a solução venha integrada num contexto 
original que a justifique. No caso da representação do moto efetuado 
pela história em quadrinhos, encontramo-nos diante de um típico 
fenômeno de transmigração para nível popular de um estilema que 
encontrou um novo contexto onde integrar-se e reencontrar uma 
fisionomia autônoma (ECO, 2001, p. 151). 

Na opinião de CIRNE(1975), existe uma vanguarda específica aos quadrinhos 

e os artistas, influenciados pelo impacto das manifestações da contracultura, 
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procuraram no experimentalismo soluções alternativas  que superavam “a 

engrenagem e os vícios literários da cultura de massa”. 

Uma última consideração sobre o tratamento dado nessa charge a um fato 

jornalístico diz respeito ao seu caráter ideológico ou político: ela é uma charge 

contra ou a favor do governo?  Esse problema foi trazido à luz no período da 

redemocratização brasileira, após fim das duas décadas de ditadura e terror militar. 

O jornalista Zuenir Ventura apresenta a questão nestes termos: 

Durante os últimos 20 anos, o humorismo brasileiro foi, como de 
resto toda a cultura, um instrumento de combate, um humor de 
resistência. Ria-se contra o Governo – e, claro, sempre com raiva. 
Foi a época do humor negro, corrosivo, perverso, tanto quanto a 
realidade e as pessoas que o inspiravam. [...] Agora, tudo ficou mais 
complicado: a política, o país, o humor. Com o fim do maniqueísmo e 
das fronteiras que demarcavam rigidamente o bem e o mal – os bons 
não estão mais só do nosso lado e o “nosso” lado muda a todo o 
momento – não é fácil encontrar trincheiras fixas. Além do mais, o 
bom combate hoje não é mais contra – contra a censura, contra a 
tortura, contra os militares – mas a favor: a favor da Constituinte, da 
Reforma Agrária, da redistribuição de renda (VENTURA, 1986, viii).  

Da maneira como a questão foi exposta, a pergunta que surge é: existe 

humor a favor?  Paradoxalmente, sim e não. Não, porque o combate a favor da 

redistribuição de renda  é ao mesmo um ataque à falta de uma distribuição justa da 

riqueza nacional, que tem origens políticas e estruturais, envolvendo ações ou 

omissões concretas de dirigentes públicos, contra quem, indiretamente, os 

chargistas apontam suas armas.  Sim, no caso de homenagens dos chargistas a 

conquistas no esporte ou no mundo artístico, ou no caso de morte de 

personalidades bem quistas. Para o chargista e cartunista HENFIL(1984), é a 

determinação do autor que caracteriza o humor político. O cartum seria 

caracterizado pelo humor repetidor das “coisas dos outros”; o eterno náufrago 

representaria, na opinião do chargista, “uma determinação política de usar uma 

arma descarregada” (HENFIL, 1984, p. 6).  Temos elementos disponíveis para 

afirmar com segurança que ela é “um humor a favor”, pelo fato de representar o 

presidente resistindo heroicamente ao naufrágio?  Ou será que o chargista está 

exagerando a ruína do navio no qual se encontra o presidente (isolado, um governo 

de um homem só?), desqualificando, assim, a sua gestão? São algumas leituras 

possíveis que revelam uma peculiaridade característica do texto literário: a 
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ambigüidade – presente, sem dúvida, nessa charge, o que a torna potencialmente 

rica de significações. 

4.3.4 Texto 4 – Charge 

Figura 29

A charge de RAL (Fig. 29) também pode ser classificada como um cartum, já 

que não  referencia indivíduos reais, datas ou fatos acontecidos em uma localidade 

específica, exibe um interessante arranjo simbólico  que permite determo-nos em 

uma análise mais aprofundado. Na charge cartunesca, um homem de cartola (que 
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revela a sua classe social) ocupando um birô, largo e bem ornamentado, sorri 

maldosamente, demonstrando grande satisfação, sugerida pela posição de suas 

mãos. Ele é um homem de negócios, um patrão. O balão de pensamento contém o 

motivo de sua satisfação: uma série de indivíduos, vistos de cima e movidos a corda, 

posicionam-se de forma a compor a imagem de um cifrão, um símbolo lingüístico 

para numerários.  

Eles são homens-máquinas. A charge denuncia e protesta contra a 

exploração de trabalhadores pelo sistema capitalista. O símbolo lingüístico ($) 

conota os ganhos monetários, lucros no caso do empresário. O cifrão ocupa uma 

área maior do que a metade da área total da charge, razão pela qual podemos inferir 

que os lucros “reais” obtidos pelo empresário são igualmente excessivos. Os 

operários coisificados não têm vontade própria, são máquinas que, um dia , deixarão 

de funcionar e serão substituídos por outras disponíveis no mercado de mão-de-

obra. O chargista sugere isso, utilizando-se de símbolos que, supõe, fazem parte do 

repertório do leitor, condição apontada por CAGNIN (1972): 

A leitura baseada só no elemento visual força a presença de todos os 
contextos. Aqueles que revelam as relações internas freqüentemente  
são envolvidos pelo contexto extra-icônico, o global e o situacional. 
Quando se trata da caricatura, especialmente, o suporte contextual 
tem que ser mais sólido; ela só alcançará o seu efeito na medida em 
que o referente for conhecido e as demais circunstâncias também: 
caso contrário, o seu sentido se esvai (CAGNIN, 1975, p. 187). 

  

Na concepção bergsoniana, o riso é relacionado ao automatismo no humano, 

quando o que é vivo e dinâmico passa a ser regido por uma força invisível que o 

mecaniza, desvio corrigido pelo humor. Charles Chaplin (1889-1977) explora essa 

mecanização, em um nível mais ideológico e humoristicamente politizado, no filme 

“Tempos Modernos”, no qual um operário massacrado psicologicamente pela 

jornada de trabalho excessiva surta e, de forma desorientada, sai do ambiente fabril 

apertando com suas ferramentas tudo o que encontra no caminho, inclusive os 

grandes botões  da roupa de uma transeunte. Esse plausível intertexto contemplaria 

as “influências do cinema”, uma das propostas de pesquisa sugeridas por ECO 

(2001, 62).  

O autor propõe ainda uma investigação sobre as influências pictóricas 

precedentes evidenciadas nas histórias em quadrinhos. Essas influências já foram 
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constatadas, por exemplo, nas histórias, graficamente inovadoras para os padrões 

da época (CIRNE, 2002), de Little Nemo in Slumberland (1905), de Winsor McCay, 

que tem influências evidentes da art-noveau, estilo que influenciou também  o 

chargista J. Carlos (1884-11950). A história da arte é uma história de 

questionamentos, avanços e influências. Sucintamente, podemos dizer que a arte 

grotesca que influenciou os artistas do Renascimento alcançou, por meio destes, os 

precursores da caricatura italiana. No decorrer dos séculos essa arte foi ganhando 

adeptos, artistas que na medida de seu engajamento, realizavam experimentos que 

formatavam a maneira de expressar o cômico através do desenho. A história da 

caricatura está impregnada da presença de pintores famosos com incursões no 

desenho de humor. No Brasil, por exemplo, podemos citar nomes como Di 

Cavalcanti e Pedro Américo. 

O cartunista Ziraldo, ao ilustrar o livro infantil Chapeuzinho Amarelo, de Chico 

Buarque de Holanda, repetiu um procedimento realizado por M. C. Escher (Figs. 30 

e 31): 

Figura 30
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Figura 31

 Na charge que examinamos, RAL repete o procedimento de Arcimboldo 

(9999-9999) na construção de seus personagens exóticos (Figs. 9 e 10), que exigem 

uma alternância perceptiva. Ral apropriou-se da plasticidade do signo lingüístico – 

aqui constituído a partir de imagens, pois “quando escrita, a palavra ganha 

dimensões plásticas, já que a letra é também uma imagem” (PIETROFORTE, 2004, 

p. 142). 

A charge provoca uma alternância perceptiva decorrente da disposição visual 

dos assalariados, transformados agora em um símbolo híbrido, permitindo uma 

leitura de mão dupla.  Se seguirmos uma direção, da análise à síntese, associamos 

os homens com mecanismos nas costas com empregados manipulados pelo 

sistema de produção e, na seqüência, visualizamos o cifrão (facilmente percebido se 

afastarmos o desenho de nossos olhos) que simboliza os lucros da exploração 

capitalista. Seguindo a direção inversa, contemplamos o resultado econômico e a 

forma como condiciona e controla o posicionamento e movimentação daqueles que 

o constituem, relação que se mostra verificável no mundo real.  A metáfora verbal, o 

conceito de homem-máquina e a denúncia da exploração do homem pelo homem, 

encontram-se nessa charge representados como uma metáfora visual.  
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4.3.5  Texto 5 – Charge 

Figura 32

Mais uma vez, recorre-se a ambigüidade como catalisadora da produção do 

cômico. A ambigüidade funciona como um ponto obrigatório de parada na leitura de 

um texto literário ou artístico. Como já abordamos, quando lemos um texto não 

literário, pragmático, o processo de atribuição de sentido ao que lemos flui com 

considerável rapidez, pois cada palavra, frase ou período, no caso de um texto 

verbal, tem uma associação a um referente que recuperamos sem dificuldades 

maiores. No caso de um texto imagético e pragmático ocorre o mesmo: um ícone na 

porta de um banheiro, uma seta numa placa de trânsito, o sinal vermelho do 

semáforo precisam ser decodificados com rapidez. Mas, imaginemo-nos entrando 

em uma loja e perguntando ao balconista se ele dispõe de um produto que 

desejamos comprar. Ele nos responde falando a palavra “não” enquanto balança a 

cabeça positivamente. Provavelmente, perguntaríamos novamente já que a resposta 

nos confundiu; não saberíamos qual das leituras corresponde à que satisfaz nossa 

pergunta. Essa resposta inusitada exemplifica o “estranhamento” que ocorre na 

leitura de textos literários, enquanto no caso de textos puramente informacionais, 
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que primam pela precisão e objetividade, todo ambigüidade é tratada como “ruído” 

que deve ser evitado (CHALUB, 1997, p. 16). 

A charge (Fig. 32) ganhadora do Salão Carioca de Humor de 2004 realiza 

uma intervenção gráfica na logomarca de um banco brasileiro (Bradesco) e evoca a 

sua semelhança com o episódio das Torres Gêmeas do World Trade Center, 

atingidas por aviões em um ato terrorista em 11 de setembro de 2001. A exibição 

exaustiva do episódio pela mídia televisiva marcou intensamente a memória visual 

dos telespectadores. Na época, vários chargistas repercutiram em suas charges 

variações humorísticas do acidente (Fig. 33) tendo como o Congresso Nacional, cuja 

estrutura física  é também composta por prédios  “gêmeos”.  

Figura 33

A similaridade da marca com a cena do acidente, obtida pela adição das 

silhuetas de dois aviões, é reforçada pela inclusão do nome Bin Laden, líder da Al 

Qaeda, à composição. Esse arranjo no qual signos de ordens diversas são 

reorganizados visando a identificação de semelhanças ocorre porque 

A função poética define-se também como exploradora das fontes 
analógicas dos signos, ou seja, o que há de virtualidades, de 
potencial de semelhança entre as estruturas sígnicas resultará numa 
recuperação do sensível do signo (CHALUB, 1997, p. 20). 
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Ao realizar uma seleção de palavras, cujos critérios envolvem, não os 

significados denotados e sim as a relação de suas propriedades sonoras com os 

sentidos possíveis, o texto literário carrega-se de ambigüidade e auto-reflexibilidade 

(EPSTEIN, 2002, p. 46). Aplicando estes princípios à charge de Eduardo Felipe, 

podemos observar que ocorre uma rima imagética.  As imagens, separadamente, 

não têm nada em comum. Os conceitos envolvidos na criação da logomarca da 

empresa, segundo informações no seu website, remetem a elementos da bandeira 

nacional e valores como dinamismo, relacionamento, inovação, tecnologia de ponta, 

compromisso e otimismo.  A cena do acidente provoca comoção e medo. Mas o 

chargista olhou a logomarca e “viu” a cena trágica. Seu texto promove um encontro 

inusitado, absurdo até, que revela, porém, a maturidade e desenvoltura do olhar, 

que encontra semelhanças nas diferenças (ou vice-versa). A educação do olhar é 

essencial visto que 

[...] há determinadas formas lingüísticas que estão mais diretamente 
vinculadas ao hemisfério direito, apresentando-se como construções 
globalizantes de sentido, imagéticas e voltadas para a área 
emocional do cérebro, ao invés da área lógico-racional. É nesse 
espaço que se encontra a literatura, sugerindo situações válidas para 
todos os homens por meio da palavra feita imagem. (AGUIAR,  2004, 
p. 37).

A estrutura de funcionamento do cérebro produz uma vinculação natural  

entre imagem e literatura.  “As imagens engendram as palavras que engendram as 

imagens em um movimento sem fim” (JOLY, 1996, p. 121). Engendrando palavras, 

as imagens evocam sensações, sentimentos e – salientamos – outras imagens, 

como no caso da charge analisada, que expressa criatividade e perspicácia. 
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4.3.6  Texto 6 – Charge 

Figura 34

O desenho de Airon refere-se a um evento da moda (São Paulo Fashion 

Week, indicado no código lingüístico), caracterizando-se,  assim, como uma charge 

(Fig. 34).  A charge denuncia, através do exagero, o problema da anorexia, comum 

entre modelos femininos. Preocupados, com o cuidado exacerbado das modelos 

com o controle do peso, da cobiçada aparência longilínea, grifes internacionais 

decretam normas como o peso mínimo necessário para participação das 

profissionais em seus desfiles, certamente preocupadas pela repercussão na mídia 

de mortes ocorridas pelo excesso e obsessão na busca  da sua forma física 

convencionada pela estética da passarela. 

O chargista combate o exagero das modelos com o exagero cômico de seus 

traços. Propp (1992, p. 88) afirma que o exagero é cômico quando revela, desnuda, 
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e acentua um defeito. O defeito aqui desnudado no absurdo do malefício à saúde 

penhorado em troca do sucesso profissional. O padrão de beleza ideal e elegância 

do mundo ocidental industrializado é a magreza. Os gordos não têm espaço no 

exótico mundo das passarelas. Embora questionado pelos profissionais em saúde, 

este modelo por, construído socialmente, tende a permanecer por um longo tempo. 

No jargão popular,  a constituição física das modelos poderia ser resumida na 

expressão “couro e osso”. Na charge, o artista acentua a deformação e as aproxima 

de esqueletos em desfile.  Ele expôs ao máximo a constituição óssea das modelos 

ao vesti-las com trajes sumários.   

Nas palavras de BERGSON (2001, p. 43), expandindo o seu raciocínio do 

mecânico sobreposto ao vivo, a cena só é cômica porque “rimos sempre que uma 

pessoa nos dá a impressão de coisa”. A essência é a correção exercida através da 

intimidação humilhante (BERGSON, 2001, p. 146-147). 

Airon reforça o aspecto risível do desfilo grotesco, exibindo uma platéia 

composta de cães ao invés de seres humanos, evocando o inusitado. Os cães, em 

uma primeira impressão, são vistos como uma massa homogênea e indefinida no 

contraste com as modelos em primeiro plano. Trata-se da relação figura versus

fundo, presente na Gestalt,7 teoria surgida na Alemanha no início do século XX, 

segundo a qual: 

O fundo não tem contornos próprios, pois é a figura que possui uma 
forma, enquanto o fundo não a tem. Os limites entre a figura e o 
fundo são limites da figura, não sendo limites comuns ao fundo e à 
figura. Mesmo assim, ambos possuem uma unidade ou totalidade 
que é própria de cada um. A figura tem forma, contorno, organização. 
O fundo é uma continuidade amorfa, indefinida, inorgânica 
(SANTAELLA, 2005, p. 227). 

Embora os teóricos da Gestalt tenham usado em seus experimentos ou 

similares com características ambíguas, nossa apropriação dessa teoria visa 

unicamente destacar os planos contidos na charge analisada e o exercício de leitura 

proporcionado  por esse arranjo visual. Nosso entendimento é que essa charge é um 

                                           
7  “Embora a palavra Gestalt , em alemão, não signifique exatamente forma, mas 

mais propriamente  estrutura ou organização, o termo “forma” acabou se fixando como sua 

tradução em muitos países (SANTAELLA, 2005, p. 201)
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texto que desafia os leitores a percorrerem os espaços da imagem, relacionando  os 

seus componentes, considerando-os como pistas importantes na construção de 

sentido mediada pelo texto. 

O ato de ler um texto ou uma imagem, é, um processo interpretativo. 
O sentido é gerado na interação com o material. O sentido que o 
leitor irá  variar de acordo com os conhecimentos a ele(a) acessíveis 
através da experiência e da proeminência cultural (PENN, 2004, p. 
324). 

Essa pesquisadora propõe analisar as imagens em duas etapas que incluem 

um inventário denotativo – o sentido literal do material, e uma análise das 

conotações, relações desencadeadas pelo material, valendo-se do “conhecimento 

cultural específico para ir além na interpretação da imagem”(PENN, 2004, p. 329).

A leitura é um exercício que envolve processos diversos: neurofisiológico, 

cognitivo, afetivo, argumentativo e simbólico (JOUVE, 2002, p. 17-22). O leitor, longe 

de ser um mero receptor passivo e decodificador de uma univocidade textual, 

participa e elabora a concretude  do texto, dialogando com ele, confrontando-o com 

o seu conhecimento e leitura de mundo, que antecede à das palavras (FREIRE, 

1982). Jouve (2002) lembra-nos que “qualquer que seja o tipo de texto, o leitor é 

sempre interpelado”, assuma ele ou não a argumentação proposta. (JOUVE, 2002, 

p. 22).  

A charge de Airon potencializa a experiência do leitor, convidando-o a um 

passeio visual. Sua argumentação se dá com imagens, com as quais o leitor deve 

dialogar, contemplando-as e lhes atribuindo sentido.  O tempo desse passeio e o 

ritmo dessa contemplação ficam ao seu critério. Ele pode demorar-se na análise de 

uma das imagens, captando-lhe os detalhes e relacionando-a com outras. Ele tem 

liberdade para alternar sua visão entre os diversos planos sugeridos (passarela e 

platéia), imaginando a continuação do movimento congelado. Eco (2002), no seu 

ofício de guia do leitor pelos bosques da ficção, relembra a importância da ficção 

desapercebida: “Vamos ao bosque para passear”. Em outras palavras, que o nosso 

olhar percorra com liberdade e contemple os detalhes do bosque imagético. As 

imagens estão postas intencionalmente. São pistas. Por fim, consciente do caráter 

ficcional da charge e em função da anuência aos ritos de leitura que o gênero exige, 

pode-se rir sem culpa da atitude das personagens, embora se saiba que se transita 

em um espaço situado entre os territórios da realidade e da ficção. 
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O humor latente da charge qualificada, que foge à obviedade, propicia aos 

que dele desfrutam uma leitura desautomatizada e crítica do mundo real, rica de 

possibilidades no diálogo entre palavras, imagens e imaginação. 
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5. CONCLUS... 

Não é a verdade que é engraçada. 

Engraçada é a maneira com que o humor 

nos faz chegar a ela. (ZIRALDO,1998, p. 

39) 

5.1 O humor gráfico e o sorriso pensante 

Por se tratar de um trabalho sobre o humor, é muito arriscado falar em 

conclusão. O risco de insucesso é sempre grande, como experimentaram tantos 

estudiosos, de certa forma frustrados na tentativa de “definir” o indefinível.  

A unanimidade sobre a peculiaridade do riso humano demanda outras 

considerações: o homem é o único capaz de, intencionalmente, produzir o riso. Ele 

também é o único que capaz de rir de si mesmo, um processo puramente 

metacognitivo ou, em outras palavras, reflexivo.  

O riso, que nos permite uma visão diferente do mundo real, caracterizado por 

uma racionalidade asséptica, conduz-nos ao indizível, ao impensado e ao 

desprendimento dos limites do pensamento sério (ALBERTI, 2002,11). Essa 

compreensão filosófica do riso cria interseções com o conceito de literatura, 

igualmente etéreo e incompreensível na sua plenitude apesar de plenamente 

desfrutável.  

Definitivamente, a escola precisa rir. 

E há momentos em que uma aula se parece com uma igreja, com um 
tribunal, com uma celebração patriótica ou com um missa cultural. E 
são esses momentos os que mais resistem à prova do riso, porque aí 
o riso é transgressão, profanação, irreverência, quase blasfêmia. Se 
tabu é aquilo de que não se pode falar, poderia haver também um 
tabu do riso: uma série de situações nas quais não se pode rir e uma 
série de conteúdos dos quais alguém não pode zombar. Somente 
uma escola completamente secularizada e não moralista poderia 
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permitir que o riso se infiltrasse por toda parte (LARROSA, 2006, p. 
172). 

O que vários pensadores afirmaram cremos que nossa pesquisa confirma: os 

educadores que se preocupam com a formação do leitor não podem excluir a 

riqueza textual das charges e cartuns. O humor gráfico articula-se de forma inusitada 

e é, por natureza, carregado de plurissignificação e provocações, de modo a 

desequilibrar o raciocínio convencionado, desencadeando um processo de busca e 

reorganização dos sentidos.  Das charges e cartuns emerge o riso e esse “mostra a 

realidade a partir de outro ponto de vista”, desmascara e questiona (LARROSA, 

2006, 178). 

A epígrafe dessa seção é provocante e remete-nos a um dos resultados de 

nosso trajeto até aqui. Não devemos perguntar às charges e cartuns pela verdade 

nem supor que a sátira gráfica do chargista nos ofereça a visão correta da realidade, 

mas sim fruir de uma experiência estética. Assim como o fazemos quando lemos um 

conto ou um poema.  

Não que intencionemos rotular o texto de humor gráfico de literatura, porém, 

em função da riqueza de sua estrutura sígnica, podemos afirmar que ele tem traços 

de literariedade, verificáveis pelo uso constante da ambigüidade, da ironia, do 

inusitado, da fuga do uso padronizado da linguagem, marcas comuns que o 

aproxima das mensagens poéticas.   

A sua leitura, é mais do que diversão ou distração necessária para os 

intervalos de leituras mais profundas, pois o humor problematiza valores como ética 

e cidadania e contribuem para a maturidade e consciência políticas  dos seus 

leitores, provocando-os a uma reflexão sobre o mundo e as relações sociais  das 

quais participam. Essa foi a razão da censura da charge na imprensa e sua exclusão 

do cenário escolar nos dias da ditadura militar no Brasil. Aqueles textos eram 

perigosos demais, não só pelo riso que poderiam provocar, mas pelo desnudamento 

da tirania, pela possibilidade de articulação de uma classe oprimida desencadeada 

por sua leitura. 

Este trabalho é incompleto por mais uma razão: é preciso investigar as 

instâncias escolarizadas onde o humor gráfico ocorre e os atos de leitura 

promovidos pelas instituições de ensino. A leitura de charges, por sinal, está 
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indicada nos PCN, como um dos textos a serem priorizados nas aulas de Língua 

Portuguesa (BRASIL, 1998, 54).  

As análises contempladas nesse trabalho visavam investigar as 

singularidades do texto de humor gráfico e na contribuição desses textos para a 

formação do leitor. Detivemo-nos no exame dos recursos colocados à disposição de 

um “leitor ideal” ou “implícito” 

O avanço da presente pesquisa, requer uma análise da presença destes 

textos no ambiente educacional e do tratamento pedagógico que ele recebe dos 

diversos atores pedagógicos da comunidade escolar, a fim de averiguar a eficácia  

da contribuição desse gênero e sua relação com leitores “empíricos” (ECO, 2002). 

5.2  O Humor gráfico e a leitura da imagem 

Nesse trabalho procuramos recuperar as teorias sobre os diversos aspectos 

da comicidade e os processos históricos e artísticos que influenciaram a criação da 

charge e do cartum, textos de natureza cômica. Conscientes da predominância do 

enfoque lingüístico na maior parte das teorizações sobre a estética da recepção,

apropriamo-nos dos conceitos sobre a fruição do leitor, particularizando os princípios 

que julgamos aplicáveis em função da hibridez de linguagens característica das 

charges e cartuns. Essa lacuna é visível e  certas abordagens ao tema do sentido na 

imagem cômica é emblemático, como no exemplo: 

São ainda visuais-verbais a charge e os quadrinhos. Em ambos os 
casos, os cruzamentos entre esses dois sistemas de linguagem são 
tão evidentes, isto é, operam-se no nível superficial de suas sintaxes 
semióticas, que dispensam comentários mais detalhados. 
(SANTAELLA, 2005, 384). 

  

É só. Essa é a única referência aos quadrinhos e ao humor gráfico. Apesar de 

fazer reconhecer os “jogos semióticos muito engenhosos” da publicidade, nada é 

dito sobre os jogos nos quadrinhos e nas charges.  Entendemos, é óbvio, que a obra 

citada não investiga o humor imagético, porém o comentário lacônico sobre charge e 

quadrinhos em um capítulo que investiga as linguagens híbridas causa estranheza. 

No tópico “linguagens visuais-verbais”, a autora empreende mais esforços ao 

comentar a visualidade no jornal (o lugar que a informação ocupa na página, o 

design, a escolha dos tipos, etc.), do que nos jogos semióticos envolvidos na criação 
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de quadrinhos e nas charges. Resta-nos partir da obviedade e evidência da relação 

híbrida no humor gráfico em busca dos seus jogos, presumimos, engenhosos. 

Talvez a maior virtude do humor gráfico – sua hibridez de linguagens, embora 

predominantemente imagético – seja o que dificulta a sua abordagem sistêmica, a 

compreensão do todo e das suas relações internas (o tratamento poético que dá à 

concretude do signo lingüístico, o diálogo com outras imagens, as imagens que 

evoca, etc.) e revela a amplitude do seu campo de investigação. 

As investigações das imagens se distribuem por várias disciplinas de 
pesquisa, tais como a história de arte, os estudos das mídias, a 
semiótica visual, as teorias da cognição. O estudo da imagem é, 
assim, um empreendimento interdisciplinar (SANTAELLA e NÖTH, 
2001, p. 13). 

JOLY(1996) detalha algumas dessas disciplinas, ou áreas do conhecimento: 

[...] muitas teorias podem abordar a imagem: teoria da imagem em 
matemática,em informática, em estética, em psicologia, em 
psicanálise, em sociologia, em retórica etc. (JOLY, 1996, p. 28). 

Pelo fato de utilizar-se da imagem para produzir seu discurso, o humor gráfico 

herda essa multiplicidade de olhares sobre si. Seu atributo cômico recebeu a 

atenção da filosofia, da lingüística e da psicanálise, porém foram abordagens 

periféricas. Estudava-se a comicidade das palavras; a caricatura, termo utilizado à 

época e que dava identidade imagética ao humor, servia como exemplos 

esporádicos da aplicação das teorias. Assim procederam Freud, Propp e Bergson. 

Os estudos pioneiros de Champfleury e Wright, obras que registraram a evolução 

histórica da caricatura até o final do século XIX, nunca foram traduzidos para o 

português.  Não ignoramos que algumas obras publicadas no Brasil efetuaram 

resgates importantes de autores e momentos do humor gráfico nacional, mas é 

inegável a lacuna sobre os processos de articulação desse gênero. Sentimos a falta 

de um estudo que traga o humor gráfico para o centro da pesquisa, cuja teoria não 

seja tomada de empréstimo e forçosamente aplicada, mas  construída a partir das 

peculiaridades do gênero; que as relações com outros textos de humor partam dele 

próprio e não no sentido inverso, como tem sido comum. Negar isso à uma charge 

ou um cartum é reconhecer ou decretar o seu parasitismo e inferioridade. Se para 

SANTAELLA E NÖTH (2001), “uma ciência da imagem, uma imagologia ou 
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iconologia ainda está por existir”, espera-se que ela contemple com a devida 

importância as imagens “risogênicas”. 

O valor dos textos de humor gráfico não reside na sua hibridez pura e 

simplesmente. Em nossa análise constatamos que as linguagens presente numa 

charge, por exemplo, podem ser usados de forma inadequada, promovendo a 

obviedade e a redundância e contribuindo pouco para a leitura que vai além da 

decodificação. A contribuição valiosa desses textos está na articulação sofisticada e 

inusitada das linguagens, sejam de que ordem for.   

5.3 O Humor gráfico e a imagem da leitura 

Será que não estaria nos quadrinhos, nas charges e nos cartuns, repletos de 

imagens simbólicas e inusitadas, os atributos de leveza e visibilidade propostas por 

CALVINO (1990)? Leveza que implica em um raciocínio marcado por grande 

sutileza e alto grau de abstração e visibiliade que evoca processos imaginários 

rebuscados. Embora o enfoque seja prioritariamente lingüístico, o autor transita em 

regiões limítrofes do uso da palavra, pois reconhece que a preponderância da 

sugestão verbal sobre a palavra propriamene dita, em algumas invenções literárias. 

Calvino trata, aqui, de um uso peculiar do código lingüístico caracterizado por uma 

proposital economia de palavras carregadas de alta densidade de sentidos. É 

justamente isso que ocorre com a charge, por exemplo, que apresenta alto grau de 

síntese no tratamento do fato jornalístico, já que frequentemente compõe-se de uma 

única imagem, muitas vezes sem nenhum código lingüístico presente. 

Evitar uma polarização entre palavras e imagens, carregada de um certo 

maniqueísmo, entretanto, parece ser o caminho mais produtivo. Longe da 

simplificação, exagerada e igualmente redutora, do famoso provérbio que afirma  

que “uma imagem vale mais que mil palavras”. E uma palavra não evoca milhares de 

imagens? 

Calvino, marcado positivamente pela leitura imagética dos quadrinhos na 

infância, propõe uma “pedagogia da imaginação” que, implicitamente, inclui imagens 

que geram palavras geradoras de imagens. Em decorrência, a riqueza  do texto de 

humor gráfico e a importância de sua contribuição na formação do leitor reside na 

sua própria substância: assim como o texto literário usa seu código para seduzir o 
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leitor, assim o fazem as charges e cartuns com sua suas próprias “iscas”. Uma 

charge ou um cartum é um texto com palavras e imagens que geram palavras e 

imagens.  

5.4 O humor gráfico e a formação do leitor: 

 A presença das charges e cartuns no cenário educacional exige que se tenha 

uma postura adequada no trato dos textos de humor gráfico visando a formação do 

leitor. Mais que divertir estes textos podem contribuir para ampliar o potencial 

cognitivo dos alunos, possibilitando o desenvolvimento de competências específicas 

no trato dos signos presentes no humor gráfico. Recuperar a gênese do humor 

gráfico e fazer um paralelo com a teoria literária nos permite propor algumas 

assertivas que justificam a relevância da leitura de charges e cartuns na formação 

do leitor: 

5.4.1 O humor gráfico tem traços de literariedade 

As charges e cartuns fazem uso dos signos imagético e lingüístico de forma 

não convencional ou pragmática. O humor desses textos é carregado de 

ambigüidades, metáforas e deslocamentos dos significados convencionais. Ele 

executa um novo arranjo dos signos, articulando-os de forma inusitada exatamente 

como ocorre com um poema, por exemplo. Embora não possamos classificar um 

texto de humor gráfico como literatura, em função da exigência do código lingüístico 

nesta, também não podemos categorizá-lo como um texto pragmático. Uma charge 

ou um cartum não é o mesmo que uma ilustração. Ele não é redundante, mas 

ressignificante. No caso das charges, embora carreguem em sua essência relação 

direta com um fato real, a realidade é reapresentada com um grau de ficcionalidade 

e distanciamento, comumente presente em paródias e comédias.  

5.4.2  O humor gráfico é problematizante 

O humor gráfico discute valores como ética e cidadania e contribuem para a 

maturidade e consciência políticas dos seus leitores.  Os textos de humor gráfico, 
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potencialmente, provoca os leitores a realizarem uma reflexão sobre o mundo e as 

relações sociais das quais participam. A charge, em particular, tem relação direta 

com o noticiário jornalístico, com os fatos econômicos, políticos e sociais. Ela exige 

um conhecimento de mundo para que as relações de sentido necessárias á sua 

leitura se dêem de forma significativa. Essa exigência deve ser vista como um 

espaço a ser preenchido com a leitura de outros textos não escolares, como uma 

ativação do repertório de leitura dos alunos. Nas charges também se encontram 

referências a outros gêneros textuais como contos de fadas, romances, ditos 

populares, letras de músicas, filmes, etc. que desafiam o leitor a realizar analogias e 

comparações necessárias á sua compreensão. A charge tem, por natureza, a 

intenção de criticar, denunciar e, através da derrisão, atacar as mazelas sociais e 

combater a alienação política. Assim, sua leitura proporciona uma experiência 

signficativa na formação de um leitor crítico.

5.4.2  O humor gráfico é relevante para a formação do leitor 

Como as análises demonstraram, os textos de humor gráfico apresentam uma 

rica articulação de linguagens e textos, organizados de forma a desarticular o 

raciocínio convencional, desencadeando um processo ativo e criativo de busca e 

reorganização dos sentidos por parte do leitor. Isso se deve ao caráter humorístico 

desses textos. O inusitado que se apresenta exige que o leitor se detenha nos 

atributos do texto, provocando um “tropeço” do olhar, levando-o a encontrar uma 

solução de sentido para o desafio proposto pelas imagens e/ou palavras. Esse 

processo de busca ativa a memória, o conhecimento prévio, as emoções, o 

raciocínio lógico, a fruição estética, enfim. 

Através desta pesquisa, cremos que fica evidenciada a importância da leitura 

de textos de humor gráfico no processo de formação do leitor em um mundo onde as 

mídias e linguagens interagem cada vez mais e onde a presença crescente das 

imagems demandam habilidades amplas por parte do leitor, fato que não pode ser 

ignorado ou minimizado pela escola.  
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